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 ئدية والفكرية بالخمينية"ملخص بحث "الحوثيون وصالتهم العقا

وهذا البحث "الحوثيون وصالتهم العقائدية والفكرية بالخمينية" يكشف عن 
نشأة الحوثيين، وكيف التحق زعيمهم بدر الدين الحوثي بالرافضة هو وأوالده حسين 
وعبدالملك، وتقمصهم للعقائد الخمينية الباطنية، ومحاولة زرعها ونشرها في بالد 

اذج لتلك العقائد، مع أن الزيدية يكفرون الرافضة ويرونهم خارج اليمن، وذكر نم
دائرة اإلسالم، كما يلقي الضوء على أهم الصالت الفكرية والحزبية التي تلتقي حولها 
الخمينية والحوثية بوصفها تابعة للخمينية، كوالية الفقيه، والموقف من الدول 

فرض الفكر الخميني بقوة السالح وهو  العربية في اإلقليم ـ الخليج العربي ـ ومحاولة
 ما يقوم به الحوثيون اليوم. 

كما يحاول البحث الكشف عن عالقة الحوثية بالزيدية وذلك من خالل 
عرض مختصر لفرق الزيدية، ومنها الجارودية التي تحاول الحوثية االنتساب إليها 

تنتمي إليه، وفي وبيان أن الزيدية ترى الجارودية خارجة عن المذهب الزيدي وال 
 المقابل نرى الشيخ المفيد ُيعد الجارودية من فرق اإلثني عشرية!! 

كما يكشف البحث عن موقف علماء الزيدية المعاصرين من الحوثية وهو: 
أنهم ليسوا من الزيدية، بل خارجون عن دائرة اإلسالم كما صّرح بذلك كبير علماء 

شف البحث عن الغايات الحقيقية لقوى المذهب الزيدي مجد الدين المؤيدي، كما يك
الشر والعدوان في العالم اليوم متمثلة في الصهيونية والباطنية ووقوفها ماديًا 
وسياسيًا وعسكريًا إلى جانب الحوثي، والسعي الحثيث إلى تمكينه من فرض سيطرته 
وهيمنته على بالد اليمن، فإن لم يتحقق هذا الهدف فال اقل من أن يكون نسخة 

ررة من حزب اهلل اللبناني إدارة لتصدير الثورة الخمينية، وشوكة في خاصرة أهل مك
اإلسالم، ومطية لتحقيق مآربهم، ومرحلة من مرحل تقدمهم للهيمنة والسيطرة على 

 بقية الدول المجاورة لبالد اليمن ـ مما لن يكون بإذن اهلل ـ. 
 جابة عنها.هذه أهم تساؤل البحث التي يسعى الباحث إلى تقديم اإل
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Summary of the research "Houthis and their ideological and 

intellectual links in Khomeini"  

This research, "The Houthis and Their Ideological and 

Intellectual Links in Khomeini", reveals the origins of the 

Huthis, and how their leader Badr al-Din al-Huthi joined his 

and his sons, Hussein and Abdul Malik, and imbued them 

with the internal Khomeinist doctrines and attempted to plant 

and spread them in Yemen. The Department of Islam, and 

highlights the most important intellectual and partisan links 

that Khomeini and Houthi converge as belonging to 

Khomeini, as the mandate of the Faqih, and the position of the 

Arab countries in the region of the Arabian Gulf and the 

attempt to impose Khomeini ideology by force of arms, For 

the day.  

The research also attempts to uncover the relationship of 

Houthis in Zaydiyah through a brief presentation of the Zaidi 

sects, including Al-Jaroudiyya, which Huthiyya is trying to 

associate with, and a statement that Zaydism sees Al-

Jaroudiyya as being outside the Zaydi sect and does not 

belong to it.  

The research also reveals the position of modern Zaidi 

scholars of Huthis: that they are not Zaydis, but are excluded 

from the circle of Islam, as stated by the great Zaidi scholars, 

Majd al-Din supporters, as the search reveals the real ends of 

the forces of evil and aggression in the world today 

represented in Zionism and the underground and stand 

Politically and militarily, alongside  Houthi, and strive to 

enable him to impose his control and  dominance over the 

country of Yemen, if this goal is achieved no less than a 

duplicate version of the Lebanese Hezbollah  administration 

to export the Khomeinist revolution, and a thorn in the side of 

the people of Islam, And phase of Left their progress to 

dominate and control the rest of the neighboring countries to 

the country of Yemen, which will not be, God willing.  

This is the most important research question that the 

researcher seeks to answer. 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
 محمد وعلى آله وأصحابه وبعد: نبينا 

لقد ابتلي العالم اإلسالمي في العقود األربعة األخيرة بطائفة مارقة 
خارجة عن اإلسالم وأصوله وقواعده جددت ما اندرس من عقائد الباطنية وما 
اندثر من بدعهم وضالالتهم عبر القرون الماضية أال وهي طائفة "الخمينية" 

 بالد إيران اليوم. وحكومة الماللي التي تحكم 
وقامت هذه الطائفة الباطنية التي تلبس عباءة التشيع ببث تنظيماتها 
السرية وأحزابها وسراياها المسلحة في البالد العربية واإلسالمية خصوصًا 
الشام والعراق وجزيرة العرب، فأصبح لهم وجودًا في لبنان تحت ما يسمى 

سمى "أنصار اهلل" وهم الحوثي "حزب اهلل اللبناني" وفي اليمن تحت ما ي
 وأتباعه. 

وهكذا الحال في بالد العراق هناك حزب الدعوة ومنظمة بدر والحشد 
الشعبي وغير هؤالء، كلهم يدورون في فلك الفكر الخميني المارق والمتنكر 

 لعقيدة اإلسالم وشريعته. 
 بل وصلت آثار هذا الفكر إلى بلدان إسالمية في المشرق والمغرب. 

يقصدون بذلك الهيمنة والسيطرة على العالم اإلسالمي، وجعله  وهم
تحت مظلة األفكار الغالية والمتطرفة التي جاء بها الخميني، ونادى بها، 
وجعلها المذهبية والهوية لدولة إيران، وسعى إلى فرض هيمنته وسيطرته على 

 المنتمين تاريخيًا للمذهب الشيعي. 
قيام ثورة الخميني في إيران، وتم فرض فعادت الباطنية من جديد، بعد 

األفكار والعقائد الغالية، وتكفير المسلمين، وغزو ديارهم كهدف أساس وأولي 
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في الدستور اإليراني، بل جعلوه رسالتهم األساسية التي يسعون إلى تحقيقها، 
وذلك لبسط نفوذهم على جميع العالم اإلسالمي والعربي باسم التشيع، فقد جاء 

تور اإليراني: "إن جيش الجمهورية اإلسالمية، وقوات حرس الثورة في الدس
نما يتكفالن أيضًا  اإلسالمية ال تتحمالن فقط مسئولية حفظ وحراسة الحدود، وا 
بحمل رسالة عقائدية، والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون اهلل في كافة 

 . (1)أرجاء العالم"
نية، وأفكاره الغالية، إلى كما دعا الخميني إلى تصدير عقيدته الباط

العالم اإلسالمي والعربي بالقوة المسلحة فهو يقول: "نريد تصدير ثورتنا 
. ويقول: "نحن ال نملك الوسيلة إلى  (2)اإلسالمية إلى كافة البالد اإلسالمية"

سقاط الحكومات  توحيد األمة اإلسالمية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وا 
نسعى إلى إقامة حكومتنا اإلسالمية، وهذه بدورها سوف  العميلة لهم إال أن

تتكلل أعمالها بالنجاح يوم نتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة واألصنام البشرية 
 . (3)التي تنشر الظلم والفساد في األرض"

إن الناظر في المصادر الدينية لفكر الخميني، وأتباعه من بعده، 
ثني عشرية أو ما يعرف ب"الرافضة" يجدهم ينتمون وينتسبون إلى الفرقة اإل 

أو "الجعفرية" وهم القائلون بإمامة اإلثني عشر من ولد علي ابن أبي طالب 
  وهذه الطائفة اإلثني عشرية )الرافضة( قد استوعبت بين جنباتها في ،

عصرنا هذا جميع التيارات الباطنية ومنظماتها السرية وخالياها المنتشرة التي 
ئدها المنحرفة د اخل األمة المسلمة، وتتخذ من التشيع تبث سمومها وعقا

ستارًا تتخفى من ورائه، وتمد من خالله جسور التواصل اآلثم مع كافة الفرق 

                                 
 ( منشورات مؤسسة الشهيد. 16(   الدستور لجمهورية إيران اإلسالمية ) 1)
 (. 10القدس، والمهدي المنتظر )(   خطاب الخميني حول تحرير  2)
 (. 35(   الحكومة اإلسالمية، للخميني ) 3)
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المنتمية تاريخيًا للتشيع مستخدمة المال والمطامع السياسية طعمًا 
الصطيادهم، وهذا ما حصل مع المدعو/ بدر الدين الحوثي من بالد اليمن 

تسب إلى الزيدية ثم اعتنق الرفض بعد اتصاالت وزيارات بينه وبين الذي ين
قامته عدة سنوات لديهم متنقاًل بين إيران وبعض بلدان الشام،  ماللي طهران وا 

 فتوثقت صلته بالخمينية وبأذرعها كحزب اهلل اللبناني. 
وهذا البحث "الحوثيون وصالتهم العقائدية والفكرية بالخمينية" يكشف 

الحوثيين، وكيف التحق زعيمهم بدر الدين الحوثي بالرافضة هو  عن نشأة
وأوالده حسين وعبدالملك، وتقمصهم للعقائد الخمينية الباطنية، ومحاولة زرعها 
ونشرها في بالد اليمن، وذكر نماذج لتلك العقائد، مع أن الزيدية يكفرون 

م الصالت الرافضة ويرونهم خارج دائرة اإلسالم، كما يلقي الضوء على أه
الفكرية والحزبية التي تلتقي حولها الخمينية والحوثية بوصفها تابعة للخمينية، 
كوالية الفقيه، والموقف من الدول العربية في اإلقليم ـ الخليج العربي ـ ومحاولة 

 فرض الفكر الخميني بقوة السالح وهو ما يقوم به الحوثيون اليوم. 
حوثية بالزيدية وذلك من خالل كما يحاول البحث الكشف عن عالقة ال

عرض مختصر لفرق الزيدية، ومنها الجارودية التي تحاول الحوثية االنتساب 
إليها وبيان أن الزيدية ترى الجارودية خارجة عن المذهب الزيدي وال تنتمي 
 إليه، وفي المقابل نرى الشيخ المفيد ُيعد الجارودية من فرق اإلثني عشرية!! 

موقف علماء الزيدية المعاصرين من الحوثية  كما يكشف البحث عن
وهو: أنهم ليسوا من الزيدية، بل خارجون عن دائرة اإلسالم كما صّرح بذلك 
كبير علماء المذهب الزيدي مجد الدين المؤيدي، كما يكشف البحث عن 
الغايات الحقيقية لقوى الشر والعدوان في العالم اليوم متمثلة في الصهيونية 

قوفها ماديًا وسياسيًا وعسكريًا إلى جانب الحوثي، والسعي الحثيث والباطنية وو 
إلى تمكينه من فرض سيطرته وهيمنته على بالد اليمن، فإن لم يتحقق هذا 
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الهدف فال اقل من أن يكون نسخة مكررة من حزب اهلل اللبناني إدارة لتصدير 
مآربهم، الثورة الخمينية، وشوكة في خاصرة أهل اإلسالم، ومطية لتحقيق 

ومرحلة من مرحل تقدمهم للهيمنة والسيطرة على بقية الدول المجاورة لبالد 
 اليمن ـ مما لن يكون بإذن اهلل ـ. 

هذه أهم تساؤل البحث التي يسعى الباحث إلى تقديم اإلجابة عنها، 
وقد استخدمت المنهج االستقرائي التحليلي مع المقارنة قدر اإلمكان وفي حدود 

 ثل هذا البحث. ما يتسع له م
 وقد جاء هذا البحث مكونًا مما يلي: 

 المقدمة. 
 المبحث األول، وفيه: 
 أواًل: نشأة الحوثية. 

 ثانيًا: الجذور العقائدية للحوثية. 
 المبحث الثاني، وفيه: 

 أواًل: الصالت العقائدية بين الحوثية والخمينية.
 ثانيًا: الصالت الفكرية بين الحوثية والخمينية. 

 لثًا: براءة الزيدية من الحوثية.ثا
 الخاتمة. 
 المالحق. 
 الفهارس. 
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 المبحث األول
 

 وفيه
 أواًل: نشأة الحوثية. 

 ثانيًا: الجذور العقائدية للحوثية. 
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 أواًل: نشأة الحوثية: 

م تم إنشاء ال "اتحاد الشباب" لتدريس شباب الطائفة 1986في عام 
والعصرية، واختير عدد من المدرسين لهذا الغرض وذلك الزيدية العلوم الدينية 

على يد صالح أحمد فليته، وكان من ضمن مدرسيه مجد الدين المؤيدي وبدر 
 . (1)الدين الحوثي

م تم فتح المجال للتعددية الحزبية إثر الوحدة بين 1990وفي عام 
شطري اليمين الشمالي والجنوبي، وقام مجموعات من المنتمين للفكر 

جارودي ومنهم الحوثي بطلب تأسيس حزب في بالد اليمن سموه "حزب ال
الحق" وكان بدر الدين الحوثي أحد األعضاء المؤسسين لهذا الحزب، وقدموا 
أنفسهم ممثلين للجارودية الزيدية وهي إحدى فرق الزيدية الثالث وهي 
السليمانية والصالحية إلى جانب حزب الحق الذي كان تجمعًا للزيدية 

جارودية، كما تم إنشاء حزب آخر هو أيضًا يمثل تجمع سياسي للجارودية ال
وهو "حزب اتحاد القوى الشعبية" وهو حزب أسري ساللي طائفي يتبع بيت 
الوزير، فتمخض األذن بتعدد األحزاب في اليمن عن قيام حزبين بنتميان إلى 

 الفكر الجارودي الزيدي هما "حزب الحق وحزب القوى الشعبية". 
م 1979ومن الجدير بالذكر أنه مع قيام الثورة الخمينية في إيران عام 

كانت المحافل العلمية للجارودية تفرض على معاهدها العلمية وعلى الطالب 
دراسة مقررًا دراسيًا باسم "الثورة اإليرانية" وكان ذلك في بداية الثورة اإليرانية، 

 . (2)سين لهذه المادةوكان بدر الدين الحوثي وابنه محمد أحد المدر 

                                 
( لمجموعـة 111(   الحوثية في الـيمن )األطمـاا المذهبيـة فـي ظـل التحـوالت الدوليـة( ) 1)

 من الباحثين، مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث. 
 (. 111(   انظر: الحوثية في اليمن ) 2)
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بعد تشكيل األحزاب، أصبح حزب الحق هو الواجهة السياسية للحوثين 
 كما أن لهم نفوذًا وأثرًا في المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم". 

ومن المعلوم عند اليمنيين أن هناك عالقات وثيقة تربط الحوثيين 
اليمن، وبينهما عالقات  بقيادات المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم في

مصاهرة، ومصالح مادية متقاطعة، وكالهما يستخدم اآلخر لبسط هيمنته، 
 ونفوذه وتحقيق رؤيته حول ما يجب أن تكون عليه األمور في بالد اليمن. 

م حصل نزاا وخالف حول رئاسة حزب الحق انتهت 1990وفي عام 
الدين الحوثي نائبًا لرئيس إلى اختيار أحمد الشامي أمينًا عامًا للحزب، وبدر 

 الحزب. 
م، وكان 1993شارك حزب الحق في االنتخابات النيابية األولى عام 

نصيبه من المقاعد البرلمانية مقعدان فقط كانت من نصيب حسين بدر الدين 
الحوثي، وعبداهلل الرزامي، وقد حصدا في هذه االنتخابات ثمانية عشر ألف 

التي بلغت ثمانية ماليين ناخب، وهي  صوت من مجموا أصوات الناخبين
نسبة تساوي الصفر وتعكس فشل الحزب ورفضه من قبل المجتمع اليمني 

 . (1)بكافة وجهاته الدينية والسياسية والقبلية بما فيها الزيدية نفسها
م وفي هذه 1997كما شارك "حزب الحق" في انتخابات عام 

من األصوات ما يقارب  االنتخابات لم يحصل على أي مقعد، وكان نصيبه
( وهي نسبة متدنية جدًا تصل إلى نسبة الصفر، 5000خمسة آالف صوت )

 إذا علمنا أن الناخبين تجاوزا الثمانية ماليين ناخب كما تقدم. 
وهذا يعكس فشل هذا الحزب ورفض المجتمع اليمني لعقائده وتوجهاته 

 السياسية والدينية. 

                                 
م ، دار 2005( عبـــداهلل الصـــنعاني، ط ، األولـــى 1/21لحـــرب فـــي صـــعدة )(   انظـــر: ا 1)

 األمل، القاهرة. 
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نتخابات النيابية الثالثة عام كما شارك الحزب "حزب الحق" في اال 
( وكذلك لم يحصل على أي مقعد، وكان نصيبه في هذه االنتخابات ما 2003)

( صوت من مجموا أصوات الناخبين التي فاقت الستة ماليين 4000يقارب )
 صوت. 

وهنا نقف وقفة لنتعرف على حقيقة الدعاوى التي ينادي بها هؤالء 
ماعية والمشاركة السياسية، فقد تم منح هؤالء اآلن وهي الحرية والعدالة االجت

حق المشاركة السياسية وأعطوا الحرية الكاملة لتقديم برنامجهم للحكم واإلدارة، 
لكن اليمن كله رفضهم ولفظهم ومقتهم فانكشفت حقيقتهم، وعلموا أنهم ال 
مكان لهم في بالد اليمن إال بقوة السالح والتخريب والتفجير واالغتياالت 

عمالة للقوى الصهيونية والباطنية التي تمثلها إيران وحزب اهلل اللبناني خير وال
تمثيل في عالمنا اليوم، وهو ما نشاهد آثاره التدميرية على كل بالد يحلون 
فيها أو يتمكنون من زمام األمور بها، فانتقل الحوثيون بعد هذا الفشل 

 السياسي إلى لعبة جديدة. 
بات يعرف بـ"الشباب المؤمن" كواجهة  فتشكل داخل حزب الحق ما

 فكرية وثقافية داخل الحزب. 
وكان بدر الدين الحوثي وآخرون على رأس هذه الخلية داخل حزب 
الحق، وقاموا بمهاجمة قيادات الحزب والتشكيك في صالحيتهم القيادية، 
صدار البيانات التي ترى أن من يقفون على الهرم في حزب الحق أصبحوا  وا 

عائقا أما تطور الحزب واتساا شعبيته، وقام أعضاء ما يسمى "الشباب يقفون 
المؤمن" بالعمل على توسيع قواعدهم الشعبية وعالقاتهم الداخلية والخارجية، 
فوثقوا عالقاتهم مع الرئيس اليمني آنذاك، وقامت الحكومة بطبع مناهجهم 

اليمني كهدف الدراسية في معاهدهم ومنتدياتهم في مطابع الكتاب المدرسي 
سياسي إلحداث توازن مع بقية الطوائف كأهل السنة والزيدية، الذين ال 
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يوافقون ما يسمى أعضاء "الشباب المؤمن" على توجهاتهم وتطلعاتهم، كما 
اصبح لهم تواصال سافرا ومكشوفا مع السفارة اإليرانية في صنعاء، وملحقيتها 

 الثقافية على وجه الخصوص. 
ليمنية آنذاك قد سهلت لعناصرهم وكوادرهم المنح كما أن الحكومة ا

الدراسية في إيران وسوريا ولبنان، والذين أصبحوا بعد ذلك حلقات تواصل 
للسفارات اإليرانية في تلك الدول مع أعضاء تنظيم "الشباب المؤمن" داخل 
اليمن، كل هذا وال يزال هذا التنظيم مجرد لجنة أو هيئة ضمن هيئات 

لحق الجارودي، لكن هذا التنظيم فشل في زحزحة القيادات ومؤسسات حزب ا
التقليدية للحزب عن مواقعها، فقام أعضاء تنظيم ما ُيسّمى )الشباب المؤمن( 

م وهذا ما جعل 1996وذلك في عام  (1)بتقديم استقالة جماعية من حزب الحق
ب قيادات حزب الحق ومرجعياته الدينية تصدر فتوى ضد رموز وقيادات "الشبا

المؤمن" جاء فيه إعالن  البراءة منهم والتحذير من أفكارهم، ووصفوهم بأنهم 
 .  (2)محرِّفون وخارجون عن المذهب الزيدي ودعاة فتنة وضاللة

وقد كان لتلقي تنظيم "الشباب المؤمن" للدعم السخي من حكومة 
طهران عبر سفارتها، وعبر وسطاء آخرين في المؤسسات والجمعيات الشيعية 

بعض دول الخليج العربي، والشام والعراق، أثٌر كبيٌر في االنفصال عن  في
 . (3)"حزب الحق"

                                 
(   انظر: الزهر والحجر )التمرد الشيعي في اليمن وموقع األقليات الشيعية في السيناريو  1)

م، مركـز نشـوان الحميـري 2007(، عادل األحمـدي، ط، الثانيـة، 35-133الجديد( )
 .للدراسات والنشر، صنعاء

م، دار اآلفــاق، 2007( عبــدالرحمن مجاهــد، ط، 2/144(   انظــر: التشــيع فــي صــعدة ) 2)
 صنعاء. 

( د. 63(   انظــر: حركــة الحــوثيين فــي الــيمن، بوابــة الصــفويين إلــى بــالد الحــرمين، ) 3)
 هـ. 1439عبدالعزيز الغامدي، ط، األولى، 
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ويمكن أن تعتبر لحظة االنفصال بين الشباب المؤمن وبين حزب الحق 
نقطة التحول الكلي، والتبعية التامة من قبل الحوثيين للنظام الحاكم في إيران، 

والعسكري في البالد العربية واالنخراط في مشروعه العقائدي والسياسي 
 . (1)واإلسالمية

فقد أصبح هذا التنظيم "الشباب المؤمن" إيراني الفكر بامتياز، حيث 
أصبحت أدبيات الفكر الخميني، وحزب اهلل اللبناني، هي المحرك الفكري 

 واإلعالمي لهم. 
في هذا التوقيت بدأ حسين بدر الدين الحوثي يعلن تبعيته الكاملة 

الخميني الذي يحكم إيران بكل عقائده وأفكاره وطموحاته السياسية، بل للنموذج 
 وأكاذيبه وأالعيبه فيما يأتي ويذر باسم اإلسالم والدفاا عنه. 

وأخذوا يقدمون أنفسهم لدهاقنة الباطنية في طهران على أنهم تابعون 
وتالميذ مخلصون قادرون على تحقيق تطلعات الثورة الخمينية ونشرها في 

 . (2)د اليمنبال
ومن هذه اللحظة أيضًا أصبحوا ُينعتون بالحوثيين؛ نتيجة للوالء 
العميق الذي يحملونه للمدعو "حسين بدر الدين الحوثي" ووالده "بدر الدين 

 الحوثي" كمرجعية دينية وفكرية لهم. 
وكذلك أصبحوا ينعتون بـ"أنصار اهلل" وتأتي هذه التسمية على غرار 

س والتدليس الذي يتقنه الرافضة الباطنية كيف ال وهم تالمذة "حزب اهلل" للتلبي

                                 
، دار اآلفــاق  2007ط،  ( عبــدالرحمن المجاهــد،2/144(   انظــر: التشــيع فــي صــعدة ) 1)

 للنشر.
( عبدالحميـد أحمـد مرشـد، ط، األولـى، 35(   انظر: أضواء على حقيقـة الفكـر الحـوثي ) 2)

 هـ، دار النبأ، صنعاء.1433
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اليهود والصهاينة وأحد أهم منتجاتهم داخل األمة اإلسالمية كما هو معلوم في 
 بداية نشوء التشيع الباطني على يد عبداهلل بن سبأ. 

لكن هذا االنفصال واالستقالل لـ"الشباب المؤمن" عن "حزب الحق" 
يات معروفة ومحددة بمحافظة صعدة وانعزاله بها، وبالتالي وانكفاءه إلى مدير 

خروجه من الحياة السياسية في اليمن، لم يمنع بقاء نوا من العالقة بينهم 
وبين حزب الحق، وذلك لطبيعة المكونات الحزبية ومستوياتها، ومصالح 
ومطامع الفاعلين فيها، فكان حزب الحق يمثل الواجهة السياسية للشباب 

ن بعد انفصال األخير عنه، وهو الذي يتبنى قضاياهم في البرلمان المؤم
اليمني، كما أن الصحف والمواقع اإللكترونية لحزب الحق هي التي تدافع عن 
الحوثيين، وهذا التناغم والتناسب جاء نتيجة التوافق العقدي والفكري بينهم 

ي هي المرجعية تجاه كثير من القضايا، فالجارودية المارقة عن المذهب الزيد
الدينية لحزب الحق ووليدها غير الشرعي "الشباب المؤمن" فكالهما يعتنقان 

ـ إلى  الفكر الباطني الذي يكفر سلف األمة، ويطعن في صحابة رسول اهلل ـ 
 غير ذلك مما سيأتي ـ إن شاء اهلل ـ عند الحديث عن المعتقدات الحوثية. 

نظام الحاكم في اليمن وبين ومن هذا التاريخ بدأت العالقة بين ال
الحوثيين في التراجع والتردي، مما أدى إلى قيام عدد من الحروب بين 

م" رأس الفتنة حسين بدر الدين الحوثي، 2004الطرفين، قتل في بدايتها "
 وحلَّ أخيه عبدالملك مكانه في القيادة. 

 وبعيدًا عن التفاصيل ومجريات السياسة التي أدت إلى نشوب ما يعرف
بالحروب الست بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين "الشباب المؤمن" إال أن 
هذه الحروب أنتجت واقعًا جديدًا في العالقة بين الدولة اليمنية والشعب اليمني 
من جهة، وبين الحوثيين "الشباب المؤمن" من جهة أخرى، فأصبح الحوثيون 

احة، وبالسعي لتقويض الدولة يشار إليهم بأصابع االتهام بالعمالة إليران صر 
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قامة دولة رافضية باطنية تسير على خطى الثورة الخمينية،  اليمنية، وا 
والمحافظة على مصالح إيران في المنطقة، كذلك القضاء على أهل السنة 
الذين يشكلون نسبة كبيرة من أهل اليمن، وعلى كل من ال يتفق مع الوجهة 

، والتي  (1)غلبية من مكونات الشعب اليمنيالسياسية والدينية للحوثيين وهم األ
ال يمثل الحوثيون والشباب المؤمن في مقابلهم إال ما يعادل نسبة الصفر كما 

 . (2)م2003-1997تقدم عند اإلشارة إلى االنتخابات النيابية في عامي 
وقد كان الخطاب الديني والسياسي لحسين الحوثي في هذه المرحلة 

هداف والغايات، وأنها ليست اتهامات فقط من قبل يعبر صراحة عن هذه األ
خصومه، بل هي استراتيجية حقيقية يسعى إلى جعلها مشاهدة على أرض 

 .(3)الواقع اليمني
م ومع بداية الثورات العربية في عدد من البلدان، أو 2012وفي عام 

شهار "حزب  ما بات يعرف في األوساط السياسية بالربيع العربي تم إعالن وا 
ألمة" كواجهة سياسية للحوثيين "أنصار اهلل" وكان إنشاء هذا الحزب استجابة ا

لما أبداه بعض المسؤولين الغربيين من حث للحوثيين على إنشاء حزب 
سياسي وديمقراطي لهم، وذلك أن الحوثيين قد افتضح أمرهم في اليمن بأنهم 

ل أساتذتهم أصحاب غدر واغتياالت وقتل وتفجير ونقض للعهود ـ كما هو حا
                                 

(   انظر: الزهر والحجر، التمرد الشيعي في اليمن وموقع األقليات الشيعية في السيناريو  1)
، مركــز نشــوان 2007ي، ط، الثانيــة، (، تــأليف: عــادل األحمــد370-360الجديــد )

 الحميري للدراسات والنشر. 
ـــة ) 2) ـــي صـــعدة، دراســـة ميداني ـــدالرحمن المجاهـــد، ط، 50-49(   انظـــر: التشـــيع ف ( عب

-36م، دار اآلفــاق للنشــر، صــنعاء، وأضــواء علــى حقيقــة الفكــر الحــوثي )2007
37 .) 

مــع إيــران، لســلطان الــذيب، علــى  (   انظـر: الحركــة الحوثيــة، النشــأة والتوســع والعالقـات 3)
 موقع شبكة الدفاا عن السنة على اإلنترنت. 
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من الخمينيين والصهاينة واليهود عبر العصور ـ مما نفّر عنهم أكثر أهل 
 .  (1)اليمن وجعلهم يكرهون دعوتهم، بل وتصدوا لهم

لى  فكان هذا الحزب ـ حزب األمة ـ نوا من الظهور إلى الساحة وا 
المشهد السياسي واالجتماعي في ظل ظروف مائجة ومضطربة، ومحاولة 

قدم في الشارا اليمني العام الذي ثار بجميع مكوناته على  إليجاد موطء
السلطة اليمنية آنذاك، وقد قيل إن إعالن هذا الحزب هو محاولة الختراق 
الثورة اليمنية وتفتيتها، وذلك باتفاق بين السلطة وبين الحوثيين آنذاك، وهذا 

هدفون إلى التفسير قريب من الواقع وتدعمه األهداف المعلنة للحوثيين فهم ي
إقامة حكم إمامي رافضي شيعي غالي في بالد اليمن، فتوافقت مصلحتهم مع 

، فبقاء نظام علي  (2)مصلحة السلطة اليمنية في إجهاض وتدمير هذه الثورة
صالح يعني بقاء الحوثي وبقاء المشروا الحوثي كقوة متمردة تحمل السالح 

ام اليمني خصوصًا في عقده يعني بقاء االستثمار باألحداث الذي ينتهجه النظ
 .  (3)األخير، وهو ما يعني بقاء المصالح المشتركة بين الطرفين

ويؤكد صحة هذا اإلستنتاج ما آلت إليه األمور بعد ذلك من انقالب 
على الشرعية اليمنية واستيالء الحوثيين على معظم بالد اليمن الشمالي بما 

ال دعم المؤتمر الشعبي بقيادة فيها العاصمة صنعاء، وما كان ذلك ليكون لو 
الرئيس السابق الذي تم اغتياله بعد ذلك على يد الحوثيين واالنفراد بالسلطة 

                                 
هــ، دار 1433( محمـد بـن عبـداهلل اإلمـام، ط، الثالثـة، 166(   انظر: النصرة اليمانيـة ) 1)

 الحديث، مصر. 
(   ورئيس هذا الحـزب "حـزب األمـة" المـدعو يحيـى بـن حسـين الـديلمي، وقـد حكـم عليـه  2)

ًا بالمحكمـة االبتدائيـة بصـنعاء لتخــابره مـع إيـران، وأمـين الحـزب المــدعو بالقتـل تعزيـز 
محمد مفتاح، وقد حكم عليه بالسجن ثمان سنوات لتخـابره مـع إيـران. انظـر: النصـرة 

 (. 166اليمانية )
 (.138(   انظر: أضواء على الفكر الحوثي ) 3)
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من قبل الحوثيين، لوال ما قيضه اهلل لليمن وشعبه من الوقفة الحازمة على يد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك بالقيام بعملية 

"عاصفة الحزم" تهدف إلى تخليص األشقاء في اليمن  عسكرية تحت مسّمى
 من هذا الثعبان المجوسي الفارسي الذي يريد أن يبتلع بالد اإليمان والحكمة. 

هذه هي أهم محطات النشأة العصرية لهذه للحوثية في بالد اليمن، 
استعرضتها بهذا الشكل حتى نستطيع أن نعرف هذه الجماعة المنحرفة وكيف 

، وقد تبين تلونها وتشكلها، وظهورها وانكماشها بحسب الظروف نشأت حديثاً 
المحلية واإلقليمية والدولية، أسوًة بإخوتهم في الفكر والمعتقد من سائر فرق 

 الباطنية. 
وسنتعرف في النقطة التالية على الجذور االعتقادية التي كان 

ب صحيحًا، المؤسسون لهذه الحركة ينتسبون إليها، وهل مازال هذا االنتسا
وبهذه النقطة التالية يكون الحديث قد تناول ما يتعلق بالنشأة والجذور 
العقائدية، وكذلك مدى صحة مزاعم الحوثية في استمرار انتمائهم للمذهب 
الزيدي، هذه المزاعم التي ال يسندها الخطاب العقائدي الحوثي، الذي يكشف 

ق الباطنية والخمينية عن انسالخهم من المذهب الزيدي والتحاقهم بالفر
تحديدًا، الذين يحملون في قلوبهم وصدورهم غالًّ عظيمًا على أهل اإلسالم 

]َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ واإليمان ال يحمله إال أساتذتهم اليهود، وهذا مصداق قوله تعالى: 
 {  .82}المائدة: النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن َآَمُنوا الَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا[
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 ثانيًا: الجذور العقائدية للحوثية: 

الزيدية هي الفرقة التي يعلن الحوثيون أنهم ينتمون إليها، وهي 
منسوبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ـ رضي اهلل عنهم 

ـ على جميع الصحابة بما فيهم الشيخين ـ أبابكر  ـ وهم يفضلون عليًا ـ 
ما ـ مع توليهما ومواالتهما، فقد كان زيد بن علي يتوّلى وعمر رضي اهلل عنه

أبابكر وعمر ـ رضي اهلل عنهما ـ فلما خرج بالكوفة سمع من بعض أتباعه من 
يقع في الشيخين ـ رضي اهلل عنهما ـ وطلبوا منه البراءة منهما، فأبى وترضى 

قالوا عليهما، فانصرفوا عنه وتخلوا عن نصرته، فقال لهم زيد: رفضتموني؟ 
 .  (1)نعم، ومن هنا ُسمِّي هؤالء بالرافضة

والزيدية يثبتون اإلمامة في أوالد فاطمة ـ رضي اهلل عنها ـ ولم يجوزوا 
 . (2)ثبوت اإلمامة في غيرهم

ويعود تاريخ ظهور هذه الفرقة إلى مطلع القرن الثاني حينما خرج زيد 
عبدالملك، وجرت بن علي بالكوفة على دولة بني أمية في خالفة هشام بن 

 . (3)بينهم معارك انتهت بقتله وصلبه

                                 
ـــين الفـــرق ) 1) ـــرق ب ـــدادي، 25(   انظـــر: الف ـــدالقاهر البغ ـــة، ( لعب م، دار 1977ط، الثاني

( للـرازي تحقيـق: 52اآلفاق الجديدة، بيروت، واعتقادات فرق المسلمين والمشـركين )
 علي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت. 

ـــــاالت اإلســـــالميين، ل شـــــعري ) 2) ـــــدين 137-1/136(   انظـــــر: مق ـــــق محـــــي ال ( تحقي
ل والنحــل، للشهرســتاني هـــ، المكتبــة العصــرية، بيــروت. والملــ1411عبدالحميــد، ط، 

 هـ، دار ابن حزم، بيروت. 1426(، 1010)
( طبعة دار المعارف، بيروت، وسير أعالم 9/329(   انظر: البداية والنهاية البن كثير ) 3)

 ( نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. 5/389النبالء، للذهبي )
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وبعد قتله لم ينتظم أمر أتباعه حتى ظهر بخراسان الحسن بن علي 
فخرج  (1)ـ الملقب بـ"األطروش" من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب ـ 

إلى بالد الجيل والديلم، ولم يكن كثير من أهلها آنذاك على اإلسالم، فدعاهم 
مامته، فدانوا إلى اإلسال م فأسلموا، وحسنت سيرته فيهم وأظهر دعوة زيد وا 

 .  (2)بذلك وبقيت الزيدية في تلك البالد ظاهرين
أما دخول المذهب الزيدي إلى بالد اليمن فكان على يد يحيى بن 

ـ الملقب  الحسين بن القاسم من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب ـ 
هـ( فوصل إلى 280سنة ثمانين ومائتين )بالهادي فإنه قد خرج إلى اليمن 

الشُّْرفة من بالد نهم بالقرب من صنعاء وانقاد له الناس هناك بالطاعة، ولم 
 . (3)يقم طوياًل فقد عاد إلى الحجاز وترك اليمن

وبعد عودته حصلت فتن واضطرابات في بالد اليمن، واختالفات بين 
لوا وفدًا منهم إليه، ووعدوه شيعته، فكاتبوه يطلبون منه العودة إليهم وأرس

بالسمع والطاعة، فعاد معهم إلى صعدة، وكان ذلك في عام أربع وثمانين 
 . (4)هـ( وفي ذلك العام قامت دولة األئمة الزيدية في بالد اليمن284ومائتين )

ثم استمرت الدولة الزيدية بعد الهادي يتعاقب عليها أئمتهم على وفق 
هي عندهم ال تخرج عن البطنين ـ أبناء الحسن، شروط اإلمامة في مذهبهم، و 

م، وانتهى بذلك 1962وأبناء الحسين ـ إلى أن اندلعت الثورة اليمنية في عام 

                                 
الثانيــــة، دار ( تحقيــــق أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، ط، 10/149(   انظــــر: تــــاريخ الطبــــري ) 1)

 المعارف، مصر.
 (.103(   انظر: الملل والنحل ) 2)
ــيمن ) 3) ــة فــي ال ــة الزيدي ــام الدول ــأليف: خضــيري أحمــد، ط، 56(   انظــر: قي م، 1996( ت

 مكتبة مديولي، القاهرة. 
 (. 61-60(   انظر: المرجع السابق ) 4)
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حكم الزيدية لليمن وكانت دولتهم وقت سقوطها على يد الثوار اليمنيين تسمى 
 . (1)"الدولة المتوكلية"

                                 
 (. 24( والحوثية في اليمن )60-58(   انظر: المرجع السابق ) 1)
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 فرق الزيدية:

ي إلى عدة فرق فمن قائل أنها افترقت الزيدية بعد وفاة زيد بن عل
، ومن (3)، ومن قائل غير ذلك (2)، ومن قائل أنها ست فرق (1)ثالث فرق

 الفرق التي ذكرها مؤرخوا الفرق والمذاهب ما يلي: 
 فرقة الجارودية:  -1

وهم أصحاب أبي الجاورد زياد بن المنذر الهمداني من أهل الكوفة 
ن الخالفة لعلي بالنص بالوصف دون ، وقد زعموا أ (4)وهم من غالة الشيعة

التسمية وأن الناس قّصروا حيث لم يتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف، 
نما نصبوا أبابكر باختيارهم، فكفروا بذلك  . (5)وا 

وهذه الفرقة هي أكثر فرق الزيدية التصاقًا بالرافضة وتأثرًا بها، وهي 
 . (6)بسب الصحابةموافقة لها في أكثر العقائد خاصة فيما يتعلق 

 كما أنهم يرون أن علم أئمتهم من ولد الحسن والحسين كعلم النبي 
يحصل لهم قبل التعلم فطرة وضرورة، وال يحتاجون إلى تلقي العلم عن سواهم، 

                                 
 (. 16(   انظر: الفرق بين الفرق ) 1)
 (. 103(   انظر: الملل والحل ) 2)
(، نشـر، مكتبـة الخـانجي، 4/76(   انظر: الفصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم ) 3)

 القاهرة. 
( ولترجمة الجـارود، 23-22( والفرق بين الفرق )1/41(   انظر: مقاالت اإلسالميين ) 4)

 (. 3/55للزركلي )انظر: األعالم 
 (. 103(   انظر: الملل والنحل ) 5)
( تحقيـــق عبدالســـالم عبـــاس، ط، األولـــى، 1/2/469(   انظـــر: المجمـــوا المنصـــوري ) 6)

 هـ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية، عمان. 1422
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وقيل إن متأخريهم رجعوا عن هذه المسألة، وقالوا: إنهم كغيرهم في مسألة 
 . (1)همالعلم يشتركون مع العلماء ويأخذون عن غير 

كما أنهم يرون الخروج مع كل من دعا لنفسه من أوالد فاطمة، ومن 
 .(2)تخلف عن ذلك ـ عن هذا الداعي لنفسه ـ من أهل البيت وغيرهم فقد ضل

 السليمانية: -2

وهم أصحاب سليمان بن جرير الرقي، وكان تابعًا لجعفر الصادق ثم 
امة شورى بين الخلق تنعقد تركه والتحق بالصالحية، ويرى السليمانية أن اإلم

بعقد رجلين من المسلمين، وتصح في المفضول مع وجود األفضل، وكانوا 
ن كان علي ـ عندهم ـ أفضل منه، إال أن بيعته  يرون صحة خالفة الصديق، وا 

 . (3)صحيحة وهي خطأ اجتهادي ال تكفير فيه وال تفسيق
كفرت كل من ـ كما  وقد كفرت السليمانية أمير المؤمنين عثمان ـ 

قاتل عليًا وأنكروا عقيدة )البداء( كما أنكروا التقية ورأوا أنها ضرب من 
 . (4)النفاق

 
 

                                 
 م، دار األضواء، بيروت.1984( ط، 75(   انظر: فرق الشيعة، للنوبختي ) 1)
هـــ، دار 1411( د. أحمــد صــبحي، ط، الثالثــة 85ي علــم الكــالم )الزيديــة( )(   انظــر: فــ 2)

 النهضة العربية، بيروت. 
( تحقيـــق، كمـــال الحـــوت، ط األولـــى، 28(   انظـــر: التبصـــير فـــي الـــدين، ل ســـقرايني ) 3)

 هـ، دار عالم الكتب، بيروت.1403
نشـأة الفكـر الفلسـفي، ( و 1/146( ومقـاالت اإلسـالميين )104(   انظر: الملل والنحـل ) 4)

 (، دار المعارف، مصر.2/196للنشار )
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 الصالحية )البترية(:  -3

وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي الهمداني النواء الملقب 
، ويقولون بإمامة المفضول مع وجود األفضل، ويرون أن بيعة أبي  (1)باألبتر

ترك ذلك لهما، وتوقفوا  هلل عنهما ليست بخطأ، ألن علي بكر وعمر رضي ا
 ـ لتكافؤ األدلة ـ كما زعموا ـ. في عثمان ـ 

كما كانوا يرون الخروج مع كل داعي من البطنين ووجوب نصرته 
ويسمونه "األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، كما أنكروا التقية التي قالت 

إمامًا من تأخذه في اهلل لومة الئم، وال  بها الجارودية، ويرون أنه ال يكون
 . (2)يعرف له حق من باطل

هذه الفرق الثالث هي التي نّص عليها البغدادي في الفرق بين 
، وكذلك الرازي  (3)الِفرق، وكذلك الشهرستاني في الملل والنحل ولم يذكرا غيرها

 . (4)في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين
 

                                 
 (.1/144(   انظر: مقاالت اإلسالميين ) 1)
 (.22(   انظر: الفرق بين الِفرق ) 2)
 (.104(   الملل والنحل ) 3)
 (.77/78(   انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 4)



 

 
559 

 
 ن فرق الزيدية؟أين تقع الحوثية م

يكاد يجمع الباحثون المعاصرون حول جماعة الحوثي على أن 
 . (1)الحوثية تنتسب فكريًا وعقائديًا إلى فرقة الجارودية من فرق الزيدية

وقد تقدم عند الحديث عن فرق الزيدية وبشكل مختصر ما ذكره علماء 
، بل هناك الفرق والمذاهب بأن الجارودية هي الصق فرق الزيدية بالرافضة

تبعًا لخروجهم الواضح عن   (2)من يجعلهم رافضة الزيدية أو رافضة اليمن
 معتقدات الزيدية التي تتسم باالعتدال بالنظر إلى سائر فرق الشيعة. 

فالجارودية تتبرأ من أبي بكر وعمر ـ رضي اهلل عنهما ـ وتحصر 
بالنص،  الخالفة في ولد علي من أبناء الحسن والحسين، وتدعي إمامتهم

 . (3)ويقولون بالرجعة، ويبيحون المتعة بالنساء
كما أنهم يكفرون جميع الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ لتركهم بيعة 

 علي. 
ذا نظرنا إلى مؤسس هذه الفرقة ـ الجارودية ـ وهو زياد ابن المنذر  وا 
الهمداني أبو الجارود األعمى، فقد كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب 

                                 
(، ومـاذا تعـرف 181ؤمن فـي النبـران( )(   انظر: التشـيع فـي صـعدة )أفكـار الشـباب المـ 1)

هـــ، ورافضــة الــيمن علــى مــر 1433( ط، الثانيــة، 25عــن الحــوثيين، علــي صــادق )
هـ، مكرز دار الحديث، 1427(، ط، األولى 127-125الزمن، محمد عبداهلل إلمام )

 ( دار الكتب اليمنية. 209معبر، اليمن. والظاهرة الحوثية، أحمد الدغشي )
(، تحقيق محمد حسن حالف، 2/897ني رحمه اهلل في كتابه، البدر الطالع )(   كالشوكا 2)

 هـ، دار ابن كثير، دمشق.1427ط الثانية، 
 (.127(   انظر: رافضة اليمن على مر الزمن ) 3)
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، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ال أصل لها، وهو  ول اهلل أصحاب رس
ن انتسب إلى الزيدية.  (1)معدوٌد في الغالة  ، فهو من الروافض وا 

بل إن شيخ الرافضة في القرن الرابع الشيخ المفيد يجعلهم ـ الجارودية 
 .  (2)ـ في المعدودين في فرق الرافضة

سوبين إلى الزيدية، ويحكمون والجارودية يكفرون ما عداهم من المن
عليهم بأنهم من النواصب، كما جاء في رجال الكشي، وبحار األنوار، وهي من 

 . (3)مصادر الرافضة المعتمدة
ولذلك ذهب بعض الباحثين حول حقيقة الحوثية وانتمائها العقدي إلى 

 .  (4)أنهم رافضة إثني عشرية
ني زيديًا صغيرًا اصنع ومن موروثات األقوال في المجتمع اليمني "اعط

 .  (5)لك منه جعفريًا كبيراً"
وهذا ما حصل مع بدر الدين الحوثي وأبنائه وخصوصًا حسين 

 وعبدالملك بعد اتصالهما بحكومة طهران ودعاة الخمينية. 
فقد كان بدر الدين الحوثي ـ األب ـ مدركًا للتوافق الكبير بين طائفته 

، وكّرس جهدًا كبيرًا من دعوته إلثبات هذا الجارودية، والطائفة اإلثني عشرية
زالة الفوارق بين الزيدية والرافضة،  ذابة الخالف، وا  االتفاق، والدعوة إليه وا 

                                 
 (.3/386(   انظر: تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر ) 1)
العكبـري الملقـب بالمفيـد، مكتبـة ( محمد بن محمـد 40(   انظر: أوائل المقاالت، للمفيد ) 2)

 الدواري، طهران. 
(، محمـد حسـين الطوسـي، مطبعـة إيـران. وبحـار 199(   انظر: مختصر رجـال الكشـي ) 3)

 (، محمد باقر الجلسي، ط، الثالثة، إحياء التراث العربي، بيروت. 72األنوار )
ر الشباب المؤمن فـي ( والتشيع في صعدة ـ أفكا70(   انظر: ماذا نعرف عن الحوثيين ) 4)

 (. 181الميزان ـ )
 (. 94(   انظر: الحوثية في اليمن ـ األطماا المذهبية في ظل التحوالت الدولية ) 5)
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وتقديم مذهب الرافضة الباطنية على أنه هو مذهب زيد بن علي من خالل 
تقديمه للجارودية كممثل للزيدية، وقد تقدم بيان حال الجارودية وأنهم في 

ن انتسبوا إلى الزيدية، وتقدم كالم علماء اليمن العدول حقيقتهم  رافضة غالة وا 
كالشوكاني وتسميته لهم برافضة اليمن، وقبله اإلمام الصنعاني ـ رحمه اهلل ـ 
فقد أنكر ما دخل الزيدية في زمنه من مظاهر الرفض وعقائده، واالستظهار 

لرافضة ومذهبهم بذلك، وأبدى غضبه وبراءته، وبراءة الزيدية من عقائد ا
 .  (1)الردئ

وفي ندوة حول القضية الحوثية ـ نظمها مركز حقوق اإلنسان وقياس 
الرأي العام بجامعة صنعاء تحت عنوان )الفتنة الحوثية في اليمن.. األبعاد 

م أجمع المشاركون فيها على وجود اختالف 2010واآلثار والمعالجات( في 
يحرم سب الخلفاء الراشدين  واضح بين مضامين المذهب الزيدي الذي

والصحابة الكرام، وبين الفكر الحوثي الذي يعتمد على المذهب اإلثني عشري 
 . (2)جملة وتفصيالً 

 فكل هذه الشواهد تدل على أن الحوثية ال صلة لها تاريخيًا بالزيدية. 
وقد قام الحوثيون بنقد المذهب الزيدي، والتقليل من شأنه، وانه لم يعد 

قامة دولة، وأن الخالص في ترسم خطى الخميني وثورته صالحًا لل نهوض وا 
 . (3)الباطنية في إيران

                                 
هــ، مطبعـة 1373( بعناية محمد زبارة، ط، 454(   انظر: ديوان ابن األمير الصنعاني ) 1)

 المدني، القاهرة. 
هــــ، مركـــز 1434(، ط األولـــى 86لشـــجاا )(   انظـــر: إيـــران والحوثيـــون، أحمـــد أمـــين ا 2)

 البحوث والدراسات، البيان، الرياض. 
(   انظــر: ملزمــة بعنــوان )مســؤولية طــالب العلــوم الدينيــة( لحســين بــدر الــدين الحــوثي  3)

 (. 135-130( والنصرة اليمانية )12)
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نما ينتسب الحوثيون إلى الزيدية كستار يستترون به للترويج  وا 
لمذهبهم العقائدي والسياسي النابع والمستمد من الثورة الخمينية، وهم في 

ر مخطط تصدير الثورة الحقيقة منتج خميني بامتياز، تم تصديره إلى اليمن عب
يضاح  اإليرانية الخمينية إلى العالم العربي واإلسالمي، وسيأتي مزيد بيان وا 
لهذه المسألة ـ إن شاء اهلل ـ في الصفحات القادمة. 
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 المبحث الثاني
 

 وفيه:
 

 أواًل: الصالت العقائدية بين الحوثية والخمينية. 
 خمينية. ثانيًا: الصالت الفكرية بين الحوثية وال

 ثالثًا: براءة الزيدية من الحوثية. 
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 أواًل: الصالت العقائدية بين الحوثية والخمينية: 

مما ال خالف فيه بين الباحثين في الفكر الحوثي أن هذه الجماعة 
في طهران وترى في الثورة   (1)تدين بالوالء التام والمطلق لنظام الولي الفقيه

 جب أن يحتذى. الخمينية نبراسًا ومنهاجًا ي
هذا هو األصل األصيل لدى المؤسسين للحركة الحوثية في بداياتها 
لى اليوم، كما أن سلوكهم مسلك التربية والتعليم وفق تعاليم المذهب الرافضي  وا 
ـ اإلثني عشري ـ ثم تحويل هؤالء األتباا والمريدين إلى ميليشيات مسلحة، 

الباطنية كلما تمكنت من الظهور  تنشر الموت والفزا والدمار كشأن سائر فرق
 والعلو في األرض بغير حق. 

وتقدم عند الحديث عن التعريف بالحوثية أن حركة "اتحاد الشباب" 
التي أسسها بدر الدين الحوثي وآخرين، تدّرس ضمن مناهجها الدراسية مقرراً 

نى باسم "الثورة الخمينية" يمجد الخميني ويضعه في مصاف األئمة الكبار، ويتب
لى اآلخرين.   نظرته إلى اإلسالم وا 

والخمينية: هي مجموعة اآلراء واألفكار والعقائد السياسية والدينية 
التي جاء بها الخميني وفرضها على الحكومة اإليرانية وعلى معظم الشيعة في 

 .  (2)بالد إيران

                                 
ل مـــة (   لمعرفـــة خطـــورة وحقيقـــة هـــذه العقيـــدة )واليـــة الفقيـــه( انظـــر: الغـــزو البـــاطني  1)

هــــ، مركـــز البيـــان 1438( د. ناصـــر القفـــاري، ط، األولـــى، 196-193اإلســـالمية )
 للبحوث والدراسات. 

هــ، دار العقيـدة، 1439( د. ناصر القفاري، ط، األولى 35(   انظر: مقاالت في الفرق ) 2)
 (. 127وأضواء على حقيقة الفكر الحوثي )
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وتتخذ الخمينية من األساس الفكري المذهب اإلثني عشري اإلمامي 
، فقد أصبح هذا المذهب "اإلمامية" مطية لكل مارق، (1)جعًا عاماً إطارًا ومر 

ومظلة يستظل بها كل عدو لإلسالم والمسلمين باسم محبة آل البيت والتعصب 
لهم، فصارت اإلمامية اإلثني عشرية دهليزًا يعبر منه كل عدو لإلسالم وأهله، 

 .  (2)لتمزيقهم وتفريقهم والنيل منهم
لخمينية في المرجعية اإلثني عشرية، كما اتفقوا فاتفق الحوثيون مع ا

معها في الخطاب السياسي والفكري تجاه أهل اإلسالم، والموقف من القضايا 
 اإلسالمية. 

ال  وعندما نقول اتفق الحوثيون مع الخمينية، فإنما نقول ذلك تّجوزًا، وا 
إليراني فالحقيقة أن الحوثيين مجرد أتباا وأدوات صنعتها الخمينية والمال ا

القذر الذي يغّذي األطماا واألحقاد الموجودة أصاًل لدى هذه الطائفة المنحرفة 
حتى عن الزيدية التي تّدعي االنتساب إليها كما تقدم إلى اإلشارة إلى ذلك من 

 قبل. 
فالحوثية كفكرة وعقيدة ال ترتقي إلى األصالة، وشخصية حسين 

بة والفقيرة فكريًا ومعرفيًا، يؤيد الحوثي وأخوه عبدالملك من الشخصيات الشاح
هذا اتفاق جميع من استقراء مالزم حسين الحوثي وهي: خطبه ومحاضراته 

                                 
: أصــول مــذهب الشــيعة األماميــة اإلثنــي (   لالطــالا علــى عقائــد اإلثنــي عشــرية، انظــر 1)

 عشرية، عرض ونقد، للدكتور ناصر بن عبداهلل القفاري.
(، 1/440(   انظـــر: الموســـوعة الميســـرة فـــي األديـــان والمـــذاهب واألحـــزاب المعاصـــرة ) 2)

هـ، دار الندوة العالمية للطباعـة والنشـر، 1418إشراف د. مانع الجهني، ط، الثالثة، 
 الرياض. 
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التي كان يلقيها في جموا أتباعه من الواقعين تحت تأثير المخدرات أو العوز 
 . (1)والفقر، فيجتمعون إليه بحثًا عن المال اإليراني فقط

لخميني، وتظهر هذه التبعية جلية فهو تابع ليس أكثر من ذلك للفكر ا
م واعتباره 1994في مبايعة بدر الدين الحوثي لعلي خامنئي في صيف عام 

 . (2)ولي أمر المسلمين في العالم
ولقد بات هذا األمر واضحًا وجليًا لكل متابع لهذه الطائفة، فقد سئل 

ر الذي وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية األستاذ يحيى النجار عن الفك
يحمله الحوثيون، فأجاب بقوله: "من خالل متابعة هذه الجماعة منذ صيف 

م وحتى اليوم، واستنادًا إلى أدبياتهم ومالزمهم وغيرها، فإنهم اعتنقوا 2004
المذهب الشيعي اإلثني عشري الصفوي، وهو المذهب الذي ال تعرفه 

 . (3)اليمن"
األوقاف اليمني ـ وبنفس الجواب عن السؤال المتقدم أجاب وزير 

القاضي حمود الهتار ـ حيث قال: "إن حسين الحوثي ووالده يحاولون استنساخ 
 . (4)الخميني ونهجه"

ويقول كبير علماء الزيدية المعاصرين مجد الدين المؤيدي: "إن ظاهر 
الحوثية غريبة على المجتمع اليمني المسلم في أفكارها واطروحاتها، بعيدة كل 

الزيدي الذي يشكل هو والمذهب الشافعي ـ السني ـ توأمين  البعد عن المذهب

                                 
 (. 65(، وأضواء على الفكر الحوثي )11انظر: النصرة اليمانية )(    1)
هــ، والحـرب 1433( علي الصادق، ط، الثانية، 59(   انظر: ماذا تعرف عن الحوثيين ) 2)

 (. 39في صعدة )
ــــران والحوثيــــون ) 3) هـــــ، مركــــز البحــــوث 1434( أحمــــد الشــــجاا، ط، األولــــى 22(   إي

 والدراسات، البيان، الرياض. 
 (. 22المرجع السابق )   ( 4)
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، إن المتأمل في  (1)رئيسين وفرعين في أصل عقدي واحد هو اإلسالم الحنيف"
 عقائد الحوثيين ال يشك في أنهم رافضة خمينية. 

 ويقول الدكتور ناصر القفاري: "لقد جمعت الحوثية ثالث عقائد خطيرة.
 الرافضية. األولى: عقيدة الجارودية 

الثانية: عقيدة اإلثني عشرية، الذين يمثلون االمتداد العقدي والتاريخي 
 للسبئية والصفوية. 

 . (2)الثالثة: والية الفقيه الخمينية
وهم بذلك خارجون عن مذهب الزيدية ملتحقون بمنظومة الفكر 
الخميني، ولم نقل الفكر اإلثني عشري، ألن الخمينية قد زادت في الظالل 

الحقد على اإلسالم وأهله على اإلثني عشرية التقليدية مع أنها ـ اإلثني و 
عشرية ـ هي المرجعية واإلطار العام الذي تنتمي إليه الخمينية وصنيعتها 

 الحوثية. 
فمن أبرز العقائد الخمينية التي تبناها الحوثيون ودعوا إليها مخالفين 

دي الذي يزعمون االنتساب بذلك الشريعة اإلسالمية ومخالفين للمذهب الزي
 إليه. 

مع الطعن في  ـ بعد الرسول  زعمهم النص على خالفة علي ـ  -1
 خالفة الثالثة قبله. 

                                 
(   انظــر: الحركــة الحوثيــة النشــأة والتوســع والعالقــات مــع إيــران، ســلطان الــذيب، موقــع  1)

 شبكة الدفاا عن السنة على اإلنترنت.
( د. ناصر القفاري، مركـز البيـان للبحـوث والدراسـات، 168(   الشيعة، المذهب والواقع ) 2)

 الرياض.
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يقول حسين الحوثي: "نحن متأكدون أن اإلمام عليًا ُأقصي، ُأزيح، 
وحل محّله أبو بكر ثم عمر ثم  أُبعد، عن المقام الذي اختصه به رسول اهلل 

 . (1)عثمان"
يقول أيضًا: "ما الذي مسخ صورة هذا العالم؟ إنهما الشيخان: أبو و 

بكر وعمر، وعمر بالذات، عمر بالذات هو مهندس هذا العمل في العالم الذي 
نحن فيه، وجه العالم اآلن هو وجه أبي بكر وعمر فعاًل، ليس عالم محمد 

 . (2)رسول اهلل ليس عالم اإلسالم، ليس عالم اإلمام علي.."
والتصريح بتكفيرهم تارة، والتعريض بذلك  طعن في صحابة رسول اهلل ال -2

 ـ تقية ـ تارة أخرى. 

يقول بدر الدين الحوثي ـ األب الروحي للحوثية ـ: "أنا عن نفسي أؤمن 
 .  "(3)بتكفيرهم ـ أي الصحابة رضوان اهلل عليهم ـ كونهم خالفوا رسول اهلل 

من الوالية ألبي بكر وعمر، ال  ويقول حسين الحوثي: "من في قلبه ذرة
يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولئك الذين وصفهم اهلل 

]َفَسْوَف َيْأِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى الُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى بقوله 
 َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اهلِل ُيْؤِتيِه الَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل 

{ ، ويقول أيضًا: "ولهذا قلنا في حديث 54}المائدة:َمْن َيَشاُء َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم[ 
سابق: إنه عندما يأتي بعض الناس يفهم موضوا اإلمام علي عندنا، يقولون: 

وه... إنه أحيانًا قد يكون هذا من تولى فقام فالن وفالن وفالنة وعارضوه وقاتل

                                 
( عن كتاب النصرة اليمانية في بيان ما احتوتـه 2اإلمام علي ) (   ملزمة ذكرى استشهاد 1)

 (. 61مالزم زعيم الطائفة الحوثية من ضالالت إيرانية )
 (. 58( عن المصدر السابق )3(   ملزمة سورة المائدة، الدرس الرابع ) 2)
 (. 92( وانظر: أضواء على حقيقة الفكر الحوثي )29(   ماذا تعرف عن الحوثيين ) 3)
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دور اإلمام علي المنوط به، أن تضرب على يديه هذه الفئات التي كفرت بهدي 
 . (1)اهلل، أعرضت عنه وعارضته"

ويقول حسين الحوثي أيضًا: "كل أولئك الذين حكموا المسلمين بدءًا 
غير  من أبي بكر، أولئك الذين حكموا المسلمين ـ من غير اإلمام علي ومن

ـ خارجين عن مقتضى اإليمان، هم  (2)أهل البيت ومن كانوا في حكمهم أيضًا 
 . (3)من أضاعوا إيمان األمة"

ويقول حسين الحوثي كاشفًا عن معتقده الخبيث أيضًا واصفًا عمر ـ 
  ـ بالكفر والزندقة "إن عمر آذى رسول اهلل في آخر حياته، فأثر ذلك على

ن هذا اإليذاء رسول اهلل ، وكانت صدمة ل ه عجلت برحيله عن هذا العالم، وا 
 . (4)من جانب عمر إنما كان تعبيرًا للكفر والزندقة التي يبطنها عمر بداخله"

ـ ويظهر إلى أي مدى وصل  وهذا تكفير صريح للصديق الثاني ـ 
تالعب الشيطان بهؤالء، ومقدار ما يحملونه من الغل والحقد على خيار األمة 

، كما أنه تعريض بتكفير أصحاب يوم الجمل من  ول اهلل من صحابة رس
، وكذلك أم المؤمنين عائشة ـ رضي اهلل عنها وأرضاها ـ  صحابة رسول اهلل 

 وكذلك تلميح إلى تكفير عموم المسلمين الذين قبلوا خالفتهم. 
ويقول حسين الحوثي أيضًا: "السلف الصالح هم من لعب باألمة، هم 

وفرق األمة، ألن أبرز شخصية تلوح في ذهن من يقول  من أسس ظلم األمة

                                 
 (. 55( عن النصرة اليمانية )16-15(   مالزم الحوثي ـ ملزمة آخر سورة البقرة ) 1)
 (   يقصد بهم عموم المسلمين. 2)
( 39(   دروس مـن هـدي القـرآن ـ الـدرس الثـاني ـ وانظـر: مـاذا تعـرف عـن الحـوثيين ) 3)

 (. 127وأضواء على الفكر الحوثي )
احتوته مالزم الطائفة الحوثية من ضالالت إيرانيـة  (   انظر: النصرة اليمانية في بيان ما 4)

(130 .) 
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السلف الصالح يعني: أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وعمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة، وهذه النوعية هم السلف الصالح، هذه فاشلة 

 . (1)أيضاً"
الطعن في عرض الصديقة بنت الصديق ـ رضي اهلل عنها وعن أبيها ـ  -3

 مما يقوله الحوثي وأتباعه.  وبرأها
وهذا من أعظم منكرات هذه الطائفة وشاهد قوي على ترفضها 
وانتظامها في سلك الفرق الباطنية، فالحوثية وزعيمهم حسين بدر الدين 
الحوثي يعمدون في مناسبات لهم بإحضار كلبة سوداء ويدفنونها إلى 

 . (2)عليها الحد" منتصفها ثم يقول ألتباعه: "ارموا عائشة التي لم يقم
 وهم بهذا الصنيع مكذبون للقرآن، طاعنون في عرض رسول اهلل 

 وأهل بيته. 
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بهذا بعدما برأها اهلل منه 
فإنه كافر، ونقل اإلجماا على ذلك القاضي أبو يعلى والنووي وشيخ اإلسالم 

 . (3)وطي وغيرهمابن تيمية وابن كثير وابن القيم والسي
القول بأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم تعّرض لمحاوالت التحريف  -4

 والتغيير على أيدي الصحابة. 
                                 

( عــن النصــرة اليمانيــة 14(   ملزمــة دروس مــن ســورة آل عمــران ـ الــدرس الثــاني ـ ) 1)
ـــم 48) ـــه، فهـــو شـــخص جاهـــل ويحـــارب العل (، ويالحـــظ ركاكـــة األســـلوب فـــي حديث

 والعلماء، إنما ييريد فقط أمامة وسلطة يحلم بها ويتمناها!!. 
( وأضـواء علـى 128(   انظر: التشيع في صـعدة )أفكـار الشـباب المـؤمن فـي الميـزان( ) 2)

 (. 113الفكر الحوثي )
( والصــــارم المســــلول، البــــن تيميــــة 17/117(   انظــــر: شــــرح مســــلم علــــى النــــووي ) 3)

(، وزاد المعــاد، البــن 5/513( وتفســير القــرآن الكــريم للحــافظ ابــن كثيــر )3/1050)
 (. 1/106القيم )
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، أما الحوثية فتمجمج  (1)وهذه المسألة مما صرحت به الخمينية
مجمجة وال تصرح، وهذا ال يفيد شيئًا إذا علمنا ـ كما سيأتي ـ أن الحوثي 

فسير، وأصول الدين وأصول الفقه، وكتب السنة التي تتصل يحارب كتب الت
بأسانيدها إلى الصحابة الكرام ـ ألنهم عنده بالحال التي أشرت إليها في النقاط 
نما يؤخذ العلم بطريق إرثي عن المعصومين كما يزعم هو وسائر  السابقة،  وا 

 الفرق الباطنية. 
رآن للقطان لتجدوا يقول حسين بدر الحوثي: "اقرؤوا كتاب علوم الق

كيف تعرض القرآن الكريم لهزات، لو ال أنه محفوظ من قبل اهلل لكانت فيه 
سور أخرى: واحدة لمعاوية، وواحدة لعائشة، وواحدة ألبي بكر، وواحدة لعمر، 

 وواحدة لعثمان، لكن اهلل حفظه. من اجل من؟ حفظه حتى ممن رأوا النبي ـ 
في زمن الرسول؟ ألنهم بعد موته كانوا ـ اعتقد أنه حفظه حتى ممن كانوا 

يشكلون خطورة عليه، معاوية ألم يعاصر النبي؟! اليس صحابيًا؟ عمرو بن 
العاص أليس صحابيًا؟ المغيرة بن شعبة وعائشة أليسوا صحابة؟ لكن ال يوجد 
ال كان معاوية يختلق لك عشرين مصحفًا، يجعل لبني أمية سورة وفي  مجال وا 

 . (2)لسالم سورة تكون لعنًا وسباً"أهل البيت عليهم ا
وأما عن منهج الحوثية في فهم القرآن والعلم به، فيقول حسين 
الحوثي: "عندما تعود يجب أن تعود إلى القرآن وليس إلى المفسرين، نعود إلى 
القرآن وليس إلى المفسرين من أهل السنة، تتعرف على القرآن عن طريق 

                                 
(   القــول بتحريــف القــرآن وأنــه لــيس بمحفــوظ كمــا وعــد اهلل، ممــا صــّرح بــه الرافضــة ـ  1)

األثنى عشرية ـ حيث يرون أنه لم يجمع القرآن كله إال االوحياء، وممـن صـّرح بـذلك 
العياشــي والقمــي والكلينــي والمفيــد والطبرســي وغيــرهم. انظــر: مجمــل عقائــد الشــيعة 

 ، مكتبة العلوم، مصر. ( للشيخ ممدوح الحربي250-254)
 (. 20-19( عن النصرة اليمانية )9(   ملزمة سورة آل عمران ـ الدرس األول ـ ) 2)
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عن طريق تفسير الطبري وتفسير ابن كثير  قرناء القرآن، وورثة القرآن ليس
 . (1)وغيرهما من المفسرين"

وهكذا نجد الحوثي يحيل في فهم القرآن والعلم به إلى مذاهب الباطنية 
والعلم اإلرثي عن األئمة المعصومين ـ والذين ال وجود لهم ـ إال في خياله 

 المريض، وخيال أساتذته في الضاللة كالخميني وأتباعه. 
ب في معاداة الحوثي وكل رؤوس البدا والضالل عبر تاريخ والسب

المسلمين لعلم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم أصول الدين، هو: أن هذه 
العلوم هي السياج الذي يحرس العقيدة والشريعة اإلسالمية، وهي التي تحدد 
وتوضح المناهج والطرق لفهم النصوص واستنباط األحكام الشرعية منها، 

االعتقادية أو العملية، فال يمكن لمبتدا وضال كالحوثي أن يعظم هذه  سواءً 
العلوم، فهي تهدم مذهبه وتكشف كذبه وفجوره، وتالعبه بدين اهلل، مما 
يسقطه ويسقط مشروعه ويجعله تحت طائلة العقوبات الشرعية من قبل والة 
 أمر المسلمين فيحرص الحوثي على نشر الجهل بين أتباعه، ليتمكن من
قيادتهم وسوقهم إلى حيث يريد، وما أشبه الحوثي وأتباعه بحال من ذكرهم اهلل 
فأخبر أنهم يقولون: )ربنا إنا أطلعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيال ربنا آتهم 

 ضعفين من العذاب وألعنهم لعنًا كبيرًا(.
 
لروحي اإليمان بعقيدة "الرجعة" والدعوة إلى ذلك، وهذا ما قام به األب ا -5

 للحوثية بدر الدين الحوثي في كتابه "الزيدية في اليمن". 
وهذه العقيدة محل إجماا عند الشيعة اإلثني عشرية وهي من 
ضرورات مذهبهم، بل هي السبب في بقاء باطلهم وفتنتهم إلى اليوم، 

                                 
( 101( وانظــر: أضــواء علــى حقيقــة الفكــر الحــوثي )5(   ملزمــة يــوم القــدس العــالمي ) 1)

 ( د. أحمد الدغشي. 49والحوثيون سالح الطائفة ووالءات السياسية )
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والمقصود بالرجعة عندهم هو: رجوا وعودة إمامهم الثاني عشر صاحب 
محمد بن الحسن العسكري، الملقب عندهم بالحجة  السرداب الذي يدعونه

 . (1)الغائب
وأول مهام هذا الغائب عندهم بعد خروجه، هدم الحجرة النبوية، 

 . (2)وصلب الشيخين
واصل هذه المقالة أن الرافضة لما حصروا اإلمامة في اثني عشر 

جود ولد إمامًا وقد مات اإلمام الحادي عشر ولم يعقب ـ مات عقيمًا ـ اخترعوا و 
له قد اختفى خوفًا من القتل وسيرجع وسيعود ليحكم ويتولى اإلمامة فنشأت 
عقيدة "الغيبة والمهدية" وجعلوها البديل لدعوى اإلمامة التي ابتدعها ابن سبأ 
اليهودي، ثم لما تطاول عليهم األمر وأيسو من تحقق المستحيل ابتدعوا مقالة 

م عن هذا الصبي المزعوم ـ مهديهم ـ "والية الفقيه" وهي تعني نيابة شيوخه
 ، وهذا ما يأتي في النقطة التالية.  (3)فصارت هي البديل عن اإلمامة

                                 
( والموســوعة 42( ومجمــل عقائــد الشــيعة )42عــرف عــن الحــوثيين )(   انظــر: مــاذا ت 1)

 (. 440الميسرة )
( وهذه الفكـرة قـد سـبقت إليهـا اإلسـماعيلية 92-91(   انظر: الشيعة، المذهب والواقع ) 2)

المستعلية وذلك في القرن الخامس الهجري، فقد قالوا: بغيبة الطفل الطيب بن اآلمـر 
د ابن عم أبيه الـذي اسـتأثر بالسـلطة، وتعتقـد المسـتعلية واستتاره خوفًا من عبدالمجي

)البهــوة( أنــه ال يــزال مســتورًا منــذ ذلــك الحــين، وقــد جعلــوا لــه نوابــًا مطلقــين يقومــون 
نيابة عنه بزعامـة الطائفـة. انظـر: اإلسـماعيلية فـي الـيمن ـ ضـمن بحـوث الحوثيـون 

  (.248سالح الطائفة، ووالءت السياسة. د. سفيان المقرمي )
 ( د. ناصر القفاري. 193(   انظر: الغزو الباطني ل مة اإلسالمية ) 3)
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اإليمان بفكرة "والية الفقيه" الخمينية وهي التي قامت عليها الثورة  -6
اإليرانية، وهي تعني حكم  الفقيه نيابة عن اإلمام المهدي ـ عندهم ـ ويرى 

 . (1)فقيه في منزلة أعلى وأرفع من منزلة النبوةالخميني أن الولي ال
وقد تقدم أن بدر الدين الحوثي قد قام بمبايعة علي خامنئ على أنه 
ولي أمر المسلمين في العالم، وهذا اعتناق لهذه الفكرة من قبل الحوثيين، مما 
يسهل لهم الحصول على المال من إيران وحلفائها في العالم وهم الصهيونية 

ة وأذرعتها المنتشرة في كل مكان، فالرافضة وأخواتها من فرق الباطنية العالمي
هي منتجات يهودية بامتياز، يقومون برعايتها وحمايتها في كل زمان ومكان، 

 . (2)والتاريخ خير شاهد وفيه الدليل والبرهان المقنع لمن تأمله أدنى تأمل
في بالد اليمن  والحركة الحوثية هي محاولة الستنساخ الثورة الخمينية

 كما تقدم في كالم وزير الشؤون اإلسالمية ووكيله في بالد اليمن. 
يقول صاحب كتاب أضواء على الفكر الحوثي: "وقد الحظت في جميع 
مالزم حسين الحوثي التي في يدي، أنها ال تخلو ملزمة من ذكر للخميني 

 . (3)وتمجيده
نصاره زيارات متكررة وقد كانت لبدر الدين الحوثي وأبناءه، وكبار أ

 إليران وبعضها يمتد لعدة أشهر.
                                 

( د. نبيل العتوم، مركز العصـر للدراسـات االسـتراتيجية 8(   انظر: إيران والحلم الشيعي ) 1)
 والمستقبلية، لندن. 

هــ وكـذلك سـقوط بـال الشـام 656(   من قراء أحداث سقوط بغداد على يدل المغـول عـام  2)
يــد الصــليبين، وكــذا ســقوط بــال الشــام فــي يــد الصــليبين، وكــذا الحــروب الصــيبية فــي 

قامـة المجـاوزر  المتعاقبة على بالد الشام وفي عصرنا هذا االحـتالل الغربـي للعـراق وا 
والمــذابح ألهــل الســنة، وكــذلك مــا يجــدي مــن قتــل وتــدمير فــي بــالد الشــام وفــي بــالد 

 األكبر في ذلك كله. اليمن سيجد أن هذه الطائفة تحمل الوزر 
 (.131(   أضواء على الفكر الحوثي ) 3)
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كما أن الحوثيين اتخذوا من شعار )الموت ألمريكا والموت إلسرائيل( 
الذي يردده الخمينيون وأتباعهم كذبًا وبهتانًا، اتخذوا منه شعارًا يرددونه في 

 . (1)يهمناسباتهم إظهارًا للتبعية واالنقياد التام للفكر الخميني واالنتماء إل
ومن منطلق هذا االعتقاد فقد جعل حسين الحوثي أقوال الخميني 
وطروحاته هي البديل عن أطروحات أئمة الزيدية األوائل، وجميع مالزمه تؤكد 
ذلك من خالل رفضه لعلم أصول الدين وأصول الفقه، وجعل اآلراء واألفكار 

 . (2)الخمينية هي القابلة للتدريس ول خذ بها
لمناسبات الدينية الخاصة باإلثني عشرية، مثل الدعاء اإلمامي إحياء ا -7

حياء عيد الغدير، وأظهروا فيه سّب الصحابة وسلف  دعاء كميل بن زياد، وا 
ثارة األحقاد والضغائن ضد أهل السنة والجماعة.   األمة، وا 

كما أن الحوثي يأخذ الخمس من كل شيء، كذلك إقامة العزاء في 
ه من غلو وسب لسلف األمة، ولم يكن هذا النوا من عاشوراء مع ما يصاحب

 . (3)االجتماا معروفًا في بالد اليمن قبل ظهور الحوثيين
هذه أبرز مظاهر التوافق االعتقادي بين الخمينية والحوثية التي ال 
يشك كل باحث في أصول العقائد وتاريخها أنهما خرجتا من دهليز واحد، هو 

ة، هذا الدهليز الذي خرج منه القرامطة، والدروز دهليز اإلثني عشرية الرافضي
 واإلسماعيلية والحشاشون وأخوات الصفا، على اختالف فرقهم وطوائفهم. 

                                 
ــم تزعجــوا مــن هــذه  1) (   المرجــع الســابق، والغريــب فــي األمــر أن األمريكــان والصــهاينة ل

 الشعارات، ولم يروا فيها تهديدًا لهم!!.
ــون ) 2) ــران والحوثي ــة )83-82(   انظــر: إي ــة فــي 137-126( والنصــرة اليماني ( والحوثي

 (. 93) اليمن
( د. 91( والحركــات السياســية الشــيعية فــي الــيمن )128(   انظــر: مقــاالت فــي الفــرق ) 3)

ـــى،  ـــون، ســـالح الطائفـــة ووالء السياســـة، ط، األول فـــؤاد البنـــا، ضـــمن كتـــاب الحوثي
 م، مركز المسبار للدراسات والبحوث. 2010
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وال ُيشكل على هذا زعم الحوثية بأنهم زيدية، فالجارودية أسالف 
الحوثية يكفرون الزيدية ويعادونهم، ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهم 

في هذا االعتقاد، كما يشاركونهم في مصادر يشاركون اإلثني عشرية 
االعتقاد، بل سلكوا في عصرنا هذا مسلك اإلثني عشرية اعتقادًا ومصدراً 

 ومنهجًا وسياسة. 
وقد اتفقت مصادر اإلثني عشرية على كفر الزيدية واستحالل دمائهم 

 . (1)وأموالهم
والزيدية ال يرتضون مسلك الجارودية أسالف الحوثية، وال يعدونهم 
منهم، ولهذا قال عبدالقاهر البغدادي: "هؤالء البترية والسليمانية من الزيدية 
كلهم يكفرون الجارودية، إلقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر، 

 . (2)كر وعمر"والجارودية يكفرون السليمانية والنـزية لتركهما تكفير أبي ب
 ثانيًا: الصالت الفكرية بين الحوثية والخمينية: 

اعتنق بدر الدين الحوثي وابنه حسين منهج الخميني الثوري، وتأثرا 
به تأثرًا كبيرًا، وكان األب وابنه محمد يقومان بتدريس مقرر الثورة الخمينية 

تحول فيما في منتصف الثمانينات الميالدية في مراكز "اتحاد الشباب" الذي 
 . (3)بعد إلى تنظيمات سياسية وعسكرية

ولقد بالغ بدر الدين الحوثي وأبنائه بمدح الحكومة اإليرانية، والنهج 
الخميني الذي تسير عليه، كما نال هذا الثناء والمدح جميع األحزاب 
والتنظيمات المرتبطة بنظام طهران "كحزب اهلل اللبناني" والميليشات اإلثني 

                                 
 (.167(   انظر: الشيعة، المذهب والواقع ) 1)
 (. 24لفرق )(   الفرق بين ا 2)
( عائـدة العلـي سـري الـدين، ط، 53(   انظر: الحوثيون في اليمن بين السياسة والواقع ) 3)

 هـ، دار بيان، بيروت. 1410األولى، 
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عددة في العراق، والتي تفتك بالشعب العراقي والسوري واللبناني، عشرية المت
كما يفتك الحوثي بالشعب اليمني، وهذا ديدن الفرق الباطنية عبر العصور 
نما  واألزمنة فإن هذه الطوائف ال تملك دينًا وال خلقًا وال رسالة في الحياة، وا 

هالك ا لحرث والنسل، موروثها األحقاد والضغائن، والفساد في األرض، وا 
 فالحوثية قد تلقوا النهج الخميني وسعوا لنشره في بالد اليمن. 

وقد قام الحوثي وأعوانه بنشر هذا الفكر ـ الخميني ـ في صعدة وما 
حولها، وكان هذا الفكر الثوري التحريضي ذا أثر على شرائح محددة من 

روب الست الشعب اليمني، ونتج عنه تهييج وتعبئة نتج عنها ما يعرف بالح
 بين الحكومية اليمنية وبين الحوثيين. 

ومن  (1)وبعد توجيه االتهام من الشريحة العظمى من الشعب اليمني
الحكومة اليمنية إلى الحوثيين بأنهم أصحاب مشروا خارجي، يتم تصديره إلى 
اليمن من دولة أجنبية         ـ إيران ـ يهدف إلى تحقيق أطماا إقليمية 

الدولة المصدرة، وما هؤالء األتباا لهذا المشروا في الداخل  متعددة من قبل
اليمني ـ الحوثية ـ إال أدوات تتحرك وفق تعليمات وخطط مرتبة ومحددة من قبل 
المركز ـ طهران ـ عندما توجه إليهم هذا االتهام، قالوا: إن العالقة بينهم وبين 

 .  (2)الثوريإيران هي توافق ثوري فقط ورؤية فكرية وسياسية للعمل 
والشك أن ما قام به الحوثيون ويقومون به اليوم هو تنفيذ للخطة 
الخمينية لتشييع العالم اإلسالمي على الطريقة الخمينية، وهي ما تعرف في 

                                 
%( سـبعون 70(   بحسب إحصائية حديثة فإن نسبة السنة فـي الـيمن تبلـغ قريبـًا مـن ) 1)

ــيمن، األط ــة فــي ال ــيمن، انظــر: الحوثي ــة مــن ســكان ال ــة فــي ظــل بالمائ مــاا المذهبي
 (. 30التحوالت الدولية. )

 (.84(   انظر: إيران والحوثيون ) 2)
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، وفي مقابل التبعية  (1)األوساط الدينية والسياسية اإليرانية بنظرية "أم القرى"
في طهران نجدهم يعّرضون بأهل المطلقة من قبل الحوثية للنظام الصفوي 

السنة والجماعة ـ أهل اإلسالم ـ ويستخفون بهم ويقللون من شأنهم ويطعنون 
في إسالمهم وصحة معتقدهم، حتى الزيدية لم يسلموا من الطعن واالنتقاص 

 . (2)من قبل الحوثيين
وقد نتج عن هذ التبعية والعمالة الحوثية إليران أن قامت الحكومة 

طهران بتقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري واللوجستي لهذه  الصفوية في
الجماعة المارقة من خالل وسطاء دوليين ومن خالل سفارتها في صنعاء، فقد 
كانت هذه السفارة كما هو حال سفارات إيران في الدول األخرى مراكز تبشيرية 

ين الذين بالنهج اإلثني عشري الخميني، وكانت وجهة للمتأثرين والمتآمر 
يقومون فيها بأداء البيعة للولي الفقيه في طهران، وهذا ما كان يحصل في 
اليمن، وحصل قبل في لبنان وفي العراق، وربما تلتحق بهذا المسلسل دول 
أخرى إن لم يتنبه المسؤولون في العالم اإلسالمي إلى خطورة الدور الذي تقوم 

يرانية إلى دول العالم اإلسالمي بها السفارات اإليرانية في تصدير الثورة اإل
 . (3)والعربي خاصة

ويمكن اإلشارة إلى الصالت الفكرية والحزبية بين الحوثيين والنظام 
 الصفوي في طهران في اآلتي: 

لى مواقع نفوذها في  -1 خوانه إلى إيران وا  تكرار زيارة حسين الحوثي ووالده وا 
فقيه الخمينية ومبشرين بها في العراق ولبنان، وبذلك صاروا منظرين لوالية ال

بالد اليمن، فقد كان حسين الحوثي يتمثل بآراء وافكار الخميني، وحسن نصر 

                                 
 (. 20-15(   انظر: إيران والحلم الشيعي ) 1)
 (. 51( وماذا تعرف عن الحوثيين )93-90(   انظر: النصرة اليمانية ) 2)
 (.90-89(   انظر: إيران والحوثيون ) 3)
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اهلل وفضل اهلل وغيرهم، في خطاباته ودروسه، كذلك الدفاا عن إيران 
وسياساتها في المنطقة، وتمجيدها في وسائل إعالمهم المرئية، كقناة المسيرة 

 . (1)واألمة والشورىوفي صحفهم كصحيفة البالغ 
كما استمر هذا التواصل في ابتعاث الطالب اليمنيين بعد ذلك إلى إيران 
ولبنان وسوريا، وذلك الستكمال عوامل التأهيل الحزبي والتنظيمي لتحقيق 
األهداف التي تريد حكومة طهران تنفيذها في اليمن عن طريق عمالئها من 

 . (2)الحوثية

"اتحاد الشباب المؤمن" النصيب األكبر في وقد كان للمنتمين لتنظيم 
 . (3)هذه الزيارات وفي هذه المنح الدراسية إلى تلك البلدان

اعتماد الخطاب السياسي للحوثيين على الفكر الخميني، ومحاكاته في  -2
اإلعالن عن األهداف، والوسائل لتحقيقها، واتخاذ نفس الشعارات "الموت 

يرددها أنصار الخميني في كل مكان، واتخاذ  ألمريكا والموت إلسرائيل" التي
رموز هذا الفكر رموزًا للحركة الحوثية، كالمدعو حسن نصر اهلل اللبناني 
والسستاني وغيرهم، ورفع شعارات التأييد لحزب اهلل اللبناني في المراكز التابعة 

 . (4)لهم"
التأييد الموقف اإليراني الداعم لحركة الحوثيين منذ نشأتها، فقد ظهر  -3

اإلعالمي واضحًا من خالل وسائل اإلعالم الرسمية في إيران، وفي المنظمات 

                                 
 (.132الحوثي )(   انظر: أضواء على الفكر  1)
يـران والحوثيـون )92(   انظر: مـاذا تعـرف عـن الحـوثيين ) 2) ( والحوثيـون 221-220( وا 

 (. 157سالح الطائفة ووالءات السياسة )
 (   المرجع السابق. 3)
( والحوثيـة 93( وماذا تعرف عـن الحـوثيين )132(   انظر: اضواء على الفكر الحوثي ) 4)

 (. 139المذهبية في ظل التحوالت الدولية ـ ) في اليمن ـ األطماا والتحالت
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التابعة لها، كقناة المنار، وقناة العالم التي تسير في فلك الفكر الخميني بشكل 
تام، وكذلك تأييد ما يسّمى بالحوزات العلمية، ودعم الصحف اإليرانية لهم، 

قم والنجف، والتي تعلن وتظهر وتصريحات مرجعيات اإلثني عشرية في 
 .  (1)موقفها المؤيد للحوثيين

يقول وزير الداخلية اليمني رشاد العليمي: "إن إيران سخرت أجهزتها 
اإلعالمية الرسمية، منها إذاعة طهران، وقناة العالم، لدعم المتمردين معلنة 

 تضامنها معهم والترويج لهم". 
تور أبو بكر القربي إيران يدعم كما اتهم وزير الخارجية اليمني، الدك

الحوثيين، وأعلنت الحكومة اليمنية عن وجود خبراء عسكريين إيرانيين 
 . (2)وعراقيين ولبنانيين يقومون بتدريب الميليشات الحوثية في صعدة

اعتراف أحد أبرز المؤسسين لرابطة اإلثني عشرية في اليمن عام  -4
ن تقدم دعمًا لوجستيًا لحركة م وهو علي بن أحمد األكوا بأن إيرا2005

الحوثيين لسنوات كثيرة، إلى جانب إشراف حزب اهلل اللبناني على التدريب 
 . (3)العسكري ألفراد عناصر الحركة الحوثية

ويجمع المراقبون على تفشي ظاهرة زواج المتعة بين صفوف المنتمين 
صالت للحركة الحوثية، وخصوصًا المقاتلين منهم، مما يدل على عمق ال

 . (4)الفكرية بين الخمينية والحوثية
يقول القاضي أحمد محمد العنسي، نائب مفتي محافظة ذمار: "إن 
جماعة الحوثي تقوم بتزويج الفتيات غصبًا متعًة للمقاتلين من عناصرها، 

                                 
 (.93( )62(   انظر: ماذا تعرف عن الحوثيين ) 1)
 (. 159(   انظر: الحوثية في اليمن ـ األطماا المذهبية في ظل التحوالت الدولية ـ ) 2)
 (85(   انظر: إيران والحوثيين ) 3)
 (. 53(   انظر: أضواء على حقيقة الفكر الحوثي ) 4)
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وتدعو إلى هذا األمر، وال تتحرج منه، األمر الذي يكشف عن الخلفية والمرتكز 
هذه الطائفة، وما تحمله من أفكار كفرية إثنى عشرية ال الفكري التي تؤمن به 

تتالئم مع ثقافة اليمن وفكره الصافي سنة كانت أم زيدية، وال تتناسب مع 
العقيدة اإلسالمية السمحة، إن حسين الحوثي وجماعته قد رموا أنفسهم في 

 . (1)أحضان إيران التي وعدت بتصدير ثقافتها وأفكار ثورتها"
أن إيران تريد تصدير ثورتها عبر وكالئها وعمالئها في المنطقة  إذا علمنا -5

وبالتالي فرض سيطرتها على المنطقة، فإن هذا الهدف لن يتحقق في ظل 
وحدة مجتمعية ووطنية ودولية مهيمنة ومستقرة، لذلك فإيران تسعى إلى دفع 
ن حلفائها إلى تفجير األوضاا العسكرية في اليمن، كما فعلت ذلك في لبنا

وسوريا والعراق، وحاولت أن تفعل ذلك في البحرين لكنها فشلت وستفشل دائمًا 
ـ بإذن اهلل ـ فقد دفعت بالحوثي إلى إشعال ست مواجهات مع الحكومة اليمنية 
راح ضحيتها اآلالف من اليمنيين من العسكريين والمدنيين، وتكبدت اليمن 

 إيران عبر عميلها الحوثي. خسائر مالية كثيرة بسبب هذه الفتن التي تشيرها 
لذا نجد أن الحوثيين حاولوا ـ وال يزالون يحاولون ـ بكل الوسائل جّر 
القوى اإلسالمية والوطنية إلى الدخول معها في صراا مسلح، وقد حّذر 
مراقبون سياسيون وخبراء عسكريون من سيناريو من هذا القبيل يجري اإلعداد 

ا الهدف قامت حكومة طهران بإنشاء قواعد لها له إيرانيًا وحوثيًا، ولتحقيق هذ
في البحر األحمر لمد الحوثيين بالسالح بأنواعه المختلفة بما في ذلك أسلحة 

 استراتيجية كالصواريخ البالستية بعيدة المدى. 

                                 
(   النصرة اليمانية في بيان ما احتوته مالزم زعيم الطائفـة الحوثيـة مـن ضـالالت إيرانيـة  1)

(188-189 .) 
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وقد ذكر صاحب كتاب "إيران والحوثيون" وغيره عشرات الوقائع 
 . (1)والتقارير الصحفية التي تثبت هذه الحقائق

رفض الحوثيون للمبادرة الخليجية، والتي اجتمع عليها واتفق عليها جميع  -6
مكونات الشعب اليمني، ورأى الحوثيون أنها ستؤدي إلى االستقرار وعودة 
الدولة اليمنية إلى ممارسة سلطاتها ومهامها، السيما وأن جميع المكونات 

قليمي، وهذا ما ال يريده اليمنية تتمتع بعالقات طيبة مع محيطها الخليجي واإل
الحوثيون، ألنه سيفوت عليهم فرصة ذهبية في بسط النفوذ والتوسع، السيما 
وأنهم كانوا يعدون العدة لمثل هذا الظرف، بمساعدة حكومة طهران، لذلك 
رفضوا المبادرة الخليجية، واالنتخابات الرئاسية المبكرة وسعوا إلى إفشالها، ولم 

الجديد عبد ربه منصور هادي، وبدأوا بتحريك  يعترفوا بشرعية الرئيس
مسيراتهم ومظاهراتهم الثورية المنددة بالعملية السلمية، متهمين جميع 
مكونات الشعب اليمني بالعمالة والخيانة!! وكل هذا متفق مع ما كانت عليه 
السياسية والمواقف اإليرانية من هذه القضية، مما يدل على أن الحوثي ما هو 

صغير لمنظومة الباطنية الكبيرة التي يديرها دهاقنة الفكري الخميني  إال تابع
 . (2)من ظهران

تتعامل حكومة "طهران" الخمينية مع الحوثيين بنفس الطريقة التي تعاملت  -7
 بها مع ما يسّمى "حزب اهلل" في لبنان وغيره من الدول. 

                                 
( والحوثيـة فـي الـيمن ـ األطمـاا 161-157(   انظر: إيران والحوثيون، أحمد الشجاا ) 1)

 (. 142-140المذهبية في ظل التحوالت الدولية ـ )
مـن المسـؤولين اليمنيـين حـول هـذه المواقـف، ينظـر: (   لالطالا على التصريحات لعـدد  2)

( فقــد ذكــر 94( وانظــر: مــاذا تعــرف عــن الحــوثيين )204-197إيــران والحــوثين )
ـــة  ـــة العربي ـــي تقودهـــا المملك مواقـــف حكومـــة طهـــران المعارضـــة لعاصـــفة الحـــزم الت

 السعودية لتطهير اليمن الشقيق من رجس الحوثية وحكومة طهران. 
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التخريبية وتعمل بنفس الطريقة لبناء الحوثيين للقيام بنفس األدوار 
التي يقوم بها ما يعرف "حزب اهلل" في كل مكان يتواجد فيه، فقط عثر الجيش 
اليمني في مواقع الحوثيين على مخازن أسلحة، وكذلك على كميات كبيرة من 

 األسلحة المتنوعة، إيرانية الصنع. 
صّرح قادة الفكر الخميني في إيران عن سعيهم إلقامة هالل شيعي يحيط  -8

العربية، ويتصل جغرافيًا بإيران، وقد نجحوا إلى حد ما في تحقيق هذا  بالجزيرة
 الهدف. 

وتماهيًا مع هذا الهدف يسعى الحوثيون إلى إيجاد تنظيم خميني 
صفوي على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي، 

بمفهومها  خاصة مع وجود مذهبية إسماعيلية تنتمي إلى منظومة التشيع
العام، والهدف من ذلك هو إحكام الطوق على جزيرة العرب، ومن ثم الزحف 
على بالد اإلسالم واالستيالء على الحرمين وقتل جميع مخالفيهم، فهذا هو 
حقيقة ما يهدف إليه الخمينيون والحوثيون ومن يقف وراءهم من القوى 

 .(1)الصهيونية والصليبية العالمية
صفوف الحوثيين في جبهات القتال أعداد من  وقد وجد إلى جانب

 .  (2)اإليرانيين واللبنانيين والعراقيين
هذا وقد جاء في شروط الحوثيين إليقاف القتال بينهم وبين الحكومة 

 اليمنية في صعدة ما يلي: 
طرد أئمة أهل السنة والجماعة من المساجد في صعدة، وكذلك طرد كافة  -1

 ي من أهل السنة والجماعة من محافظة صعدة. ضباط الجيش واألمن اليمن

                                 
(، د. ناصـر 71-51ك: بروتوكوالت آيـات قـم حـول الحـرمين المقدسـين )(   انظر في ذل 1)

 (. 26هـ، وماذا تعرف عن الحوثيين )1411القفاري، ط، الثانية، 
 (.95(   انظر: ماذا تعرف عن الحوثيين ) 2)
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إغالق مركز "دّماج" من المحافظة ـ صعدة ـ وهو معهد علمي ينشر علوم  -2
أهل السنة والجماعة في األصول والفروا، ويحارب الشرك والبدا والغلو في 
الدين، كما أنه ينكر على أهل األهواء والبدا عقائدهم الزائغة ومواقفهم 

يدة السلف الصالح ـ رضي اهلل عنهم ـ ومن ذلك هذه الفرق المعادية لعق
 الباطنية كالخمينية والحوثية. 

منع نشر وطبع كتب أهل السنة والجماعة في صعدة، وغيرها من البالد،  -3
 لذات األسباب السابقة. 

منحهم ـ أي الحوثيين ـ الحرية الكاملة والسماح لهم بممارسة جميع  -4
عاشوراء والغدير( وهو ما ال تعرفه الزيدية عبر تاريخها،  الشعائر الدينية )أي

وقد تقدمت اإلشارة إلى تفشي نكاح المتعة بين المنتمين إلى الطائفة الحوثية، 
 . (1)وهو أيضًا أمر ال تعرفه الزيدية، وليس من مذهبها

إن هذه الشروط وما تقدمها من أسس فكرية وسياسية يسير عليها الحوثيون 
 يدا مجااًل للشك أو للغموض بأنهم من الناحية الفكرية يكشف بما ال

والسياسية من اتباا الثورة الخمينية، فجميع أدبيات الخميني السياسية 
والفكرية، وكذلك حزب اهلل اللبناني هي المحرك السياسي والفكري واإلعالمي 

 للحوثيين. 
 

                                 
(، والحوثيـة فـي 159-158(   انظـر: الحوثيـون ـ سـالح الطائفـة ووالءات السياسـة ـ ) 1)

 (. 192مذهبية في ظل التحوالت الدولية )اليمن ـ األطماا ال
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 ثالثًا: براءة الزيدية من الحوثية: 

اضحًا التطابق والتوافق في االعتقاد والفكر بعدما تقدم يظهر و  
 والمنهج بين الحوثية وبين الخمينية اإلثني عشرية. 

ويخطي بعض الناس فيدخل الحوثية السائرين في ركب ماللي 
، وقد تقدم بيان أن الحوثية هم  (1)الصفوية في دائرة فرق الزيدية في اليمن

ياد بن المنذر الهمداني األعمى امتداد لفرقة الجارودية أتباا أبي الجارود ز 
الكوفي، الذي قال عنه أبو حاتم: كان رافضيًا، يضع الحديث في مثالب 

ـ رضي اهلل عنهم ـ "، والجارودية ليسوا من الزيدية،  أصحاب رسول اهلل 
لكنهم انتسبوا إلى الزيدية تلبيسًا وخداعًا وهم في الحقيقة رافضة، ولذا فإن 

ي القرن الرابع( اعتبر الجارودية من طائفته، وما المفيد )شيخ الروافض ف
عداها من فرق الزيدية فقد أخرجهم من دائرة التشيع بحسب مفهومه لديه، 
وذلك ألن الجارودية هي التي تشاركه في أساس مذهبه في الرفض دون بقية 

 . (2)فرق الزيدية
ة وقد تقدم أن الحوثية قد جمعت إلى مذهب الجارودية األخذ بالعقيد

اإلثني عشرية، وبالقول بوالية الفقيه الخمينية، المبنية على اسطورة وخرافة 
الغيبة المزعومة لمولود اختفى فور والدته، وهو حاضر في األمصار وال تراه 
األبصار، يرى الناس من حيث ال يرونه وسيخرج يومًا من الدهر، ويقوم بهدم 

                                 
 ( د. ناصر القفاري.161(   انظر: الشيعة المذهب والواقع ) 1)
( محمد بـن محمـد العكبـري الملقـب 39(   انظر: أوائل المقاالت في المذاهب المختارات ) 2)

 (. 161بالمفيد، مكتبة الدواري، إيران، وانظر: الشيعة المذهب والواقع )
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ابة ـ رضي اهلل عنهم ـ ويقتل المسجد الحرام والمسجد النبوي ونبش قبور الصح
 . (1)العرب وينتقم من جميع البشرية

وأن الولي الفقيه ـ الخميني وأتباعه ـ يقومون بجميع وظائفه وينوبون 
عنه في القيام بنسخ الشرائع وتغييرها وتبديلها، كما يقومون بالقتل والتدمير 

الكامل للحرمين والتخريب تمهيدًا لخروجه ليقوم بالمذابح العظمى، والتخريب 
وقتل عموم المسلمين، بحيث ال يبقى إال من يؤمن به فقط. هذه حقيقة والية 
الفقيه الشيطانية، التي ألقاها الشيطان على لسان الخميني، كما ألقى على 
أوائل هذه الطائفة أكذوبة الغيبة والمهدية، فليس على وجه األرض اليوم أمة 

يتالعب بهذه الطائفة المارقة، ولقد أدرك  وال طائفة يتالعب بها الشيطان كما
الزيديون وعلماء الزيدية في بالد اليمن خطورة ما جاء به الحوثي وأتباعه، 
وخروجه التام عن المذهب الزيدي، ومنافاته ومجافاته لما عليه عموم أهل 
اإلسالم، كما أدركوا أن هذا الفكر هو امتداد للفكر الباطني اإلثني عشري، 

الزيدية على تكفير أصحابه، كما أنهم ـ اإلثني عشرية ـ هم أيضًا  الذي يجمع
يكفرون الزيدية، وقد بادرت الحكومة اليمنية السابقة والحالية، وكذا 
المؤسسات الدينية الزيدية إلى التحذير من هذه الطائفة الحوثية وبيان ضاللها 

حدة الوطنية اليمنية وتبعيتها لدولة أجنبية ـ إيران ـ وأنها تهدف إلى تمزيق الو 
 القائمة بين أهل السنة والجماعة ـ الشوافع ـ وبين الزيدية، عبر قرون طويلة. 
وأن هذه الطائفة الحوثية تغذيها األحقاد الصفوية القادمة من ماللي 
طهران، الذين يسعون إلى تمزيق العالم العربي وتحويله إلى دول فاشلة يقتتل 

السيطرة عليه بعد ذلك من قبل أعدائه التقليدين أبنائه فيما بينهم، ثم تسهل 
من اليهود والصليبين، وسلب خيراته وتدمير هويته، فالجميع يعلم أن الفكر 

                                 
(، د. ناصـر القفـاري، 80-73ر: بروتوكوالت آيات قم حول الحـرمين المقدسـين )(   انظ 1)

 هـ.1411ط، الثانية، 
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الخميني القائم على الخرافة واالسطورة ال يمكن أن يقيم دينًا أو يعمر دنيا، 
نما هو أداة يستخدمها أعداء اإلسالم للتغلغل إلى العالم اإلسالمي ثم  وا 

لسيطرة عليه بعد ذلك، فالعالقة بين الباطنية بكافة فرقها وطوائفها القديمة ا
والحديثة وبين أعداء اإلسالم التقليدين عالقة قديمة ووطيدة، تمتد من أيام 

]َواَل اليهودي عبداهلل بن سبأ، ولن تنتهي بالخميني والحوثي، كما قال تعالى: 
{ ، 217}البقرة: دُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا[َيزَاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيرُ 

]َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس فالحلف وثيق بين اليهود الصهاينة وبين الذين أشركوا 
 {   . 82}المائدة: َعَداَوًة ِللَِّذيَن َآَمُنوا الَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا[

ن يعبدون آل البيت ويدعونهم فالصهاينة اليهود، والذين أشركوا الذي
ويستغيثون بهم من دون اهلل، والذين ينكرون معاني الكتاب والسنة ويردونها، 
خالص الدين له، ويجتهدون في  ويزعمون تحريفها، ويحاربون توحيد اهلل وا 
يماناً  خفائه، وفي المقابل يجعلون الشرك والكفر والبدعة دينًا وا  طمسه وا 

ويقتلون المصلين، ويعمرون القبور والمشاهد  وشريعة، ويهدمون المساجد
مضاهاة للمشركين، وهذا ما يفعله الخمينيون وتابعهم عليه الحوثيون ـ والعياذ 
باهلل ـ، فالشك أن هؤالء هم قرة عيون أعداء اهلل في كل زمان ومكان ولقد 
أصدر علماء الزيدية عدة فتاوى شرعية وبيانات توضيحية لحقيقة هذه الطائفة 

حوثية، وأن الزيدية بريئة منهم، وأنهم ال ينتمون إليها، وال يمثلونها أمام ال
نما هم طابور خامس صنعه المال  المسلمين في بالد اليمن وفي غيرها، وا 
واإلعالم الخميني لتمزيق اليمن والدول المجاورة لليمن، وكان هذا اإلنكار منذ 

تنظيم الشباب المؤمن" أن نشأ ما يعرف بتنظيم "اتحاد الشباب" وأعقبه "
 . (1)وانتهاًء بما يعرف بـ"أنصار اهلل"

                                 
 (   هذه البيانات والفتاوى مرفقة كمالحق في آخر البحث.  1)
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وخالصة هذه البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء الزيدية في إنكار 
 ظالالت الحوثية ما يلي: 

التنديد بتكفيرهم للصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ وهو نهاية الرفض اإلثني  -1
 عشري. 

لحوثية بثه ونشره، إنكار الغلو في آل البيت، الذي حاول ا -2
بداءًا من القول بالوصية والعصمة، والرجعة، التي حاول 

 الحوثية الترويج لها في مالزمهم وكتبهم ومحاضراتهم. 

 افتتانهم بالخميني وثورته.  -3

إن الحوثية أصبحوا عمالء وأدوات إلقامة دولة فارسية خمينية  -4
 في بالد اليمن. 

م المسلمين كعلم اإلنكار على الحوثية تطاولهم على علو  -5
 التفسير وأصول الدين وعلم أصول الفقه. 

إدانة التطاول على المذهب الزيدي، وأنه لم يعد صالحًا  -6
للنهوض بالواقع اليمني، والتشكيك في كفاءة علمائه السابقين 
والالحقين ـ قلت هذا مما يؤكد ما سبق من أن الجارودية إثني 

 لهم.  عشرية وليسوا زيدية ـ والحوثية امتداد

إدانة الحوثيين بإفسادهم في األرض وسفك الدم المحرم،  -7
زهاق األرواح وانتهاب األموال، وانتهاك األعراض، وقطع  وا 

 الطرقات، وهدم المساجد، وقتل المصلين. 

دعوة الدولة ـ اليمنية ـ إلى كف شر الحوثية بكل ما أمكنها  -8
 من وسائل. 

خراجهم من الشيعة ا -9 لزيدية، وقد كفرهم التبرؤ من الحوثيين وا 
شيخ الزيدية المعاصرين العاّلمة مجد الدين المؤيدي، كما 
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كفرهم العالمة عبدالعظيم الحوثي وهو ابن عم بدر الدين 
 . (1)الحوثي

هذا الموقف من علماء الزيدية تجاه الحوثية يؤكد صحة ما ذهب إليه 
هذه الطائفة  علماء أهل اإلسالم من أهل السنة والجماعة، وما حكموا به تجاه

 المنحرفة. 
 

                                 
(   انظر: النصرة اليمانية في بيان ما احتوت مـالزم زعـيم الطائفـة الحوثيـة مـن ضـالالت  1)

 (. 190-189إيرانية )
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 الخاتمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على محمد وعلى آله وأصحابه وبعد: 
ن كانت قديمة الفكرة ِقدَم الفرق  فإن الطائفة الحوثية حديثة النشأة، وا 
الباطنية في تاريخ اإلسالم، وقد تبين خالل هذا البحث الصلة الوثيقة بين هذه 

لخميني عقيدة وفكرًا وممارسة، وتطلعاته السياسية، وهو الطائفة وبين المنهج ا
 فكر غاٍل ومتطرف. 

كما تبين أن الفكر الحوثي ما هو إال فكر إيراني طائفي يقوم على 
العنف، والفتك والفساد في األرض، ونشر الموت والخراب كأسالفه من القرامطة 

 وأضرابهم. 
هذه الضالالت  والشعب اليمني شعب اإليمان والحكمة، ولن تدوم

طوياًل، لكن البد من مساعدة الشعب اليمني وعلمائه ودعاته، من أهل اإلسالم 
واإليمان بكل الوسائل الالزمة لصد هذا العدوان اإليراني الباطني، المتمثل في 
الحركة الحوثية، وقد بدأت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 

العزيز ـ أيده اهلل ـ بهذا العمل الجليل لتخليص الشريفين الملك سلمان بن عبد
 األشقاء في اليمن من هذا العدوان اإليراني الحوثي. 

كما تبين أن حكومة طهران التي ُيحكم الخمينيون عليها قبضتهم، 
يبذلون كل ما يستطيعون من جهد مالي وسياسي وعسكري، لتمكين الحوثيين 

وشعبه، كجزء من مخطط واسع وكبير في بالد اليمن، واستيالئهم على أرضه، 
يهدف إلى االستيالء على العالم اإلسالمي، أو على األقل المحيط اإلقليمي 

 القريب من بالد إيران. 
وقد تبين التوافق بين هاتين الطائفتين الخمينية والحوثية في أصول 
ن ادعت الحوثية انتسابها إلى الجارودية الزيدية، فقد تبي ن االعتقاد، حتى وا 
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حال هذه الطائفة ـ الجارودية ـ من حين نشأتها وكيف تبرأ منها علماء الزيدية 
على مر العصور، وكيف إن اإلثني عشرية يعدونهم ـ الجارودية ـ من فرق 

 الرافضة، ويكفرون بقية طوائف الزيدية.
كما تبين من خالل فتاوى وبيانات علماء اليمن المعاصرين من 

على أن الحوثية طائفة مارقة ال تنتمي إلى الزيدية الزيدية وغيرهم إجماعهم 
وال تمثلها، فإذا كان هذا هو حكم علماء المذهب الزيدي فيهم، فهم عن 

 اإلسالم وعقيدته وشريعته أبعد وأبعد والعياذ باهلل. 
كما تبين خالل البحث الصلة الوثيقة بين الحوثيين وبين الصهاينة 

ي والضغط على الحكومة اليمنية والشعب والصليبيين من خالل الدعم السياس
اليمني للقبول بهم كمكون سياسي واجتماعي، والكل يعلم أنهم ساعون في 
التسلح والتدريب العسكري، واالستعداد لالنقضاض على الدولة وعلى الشعب 
في اليمن، وقد حصل فعاًل، والزال اليمنيون يدفعون آثار هذه السياسة الغربية، 

 مستمرة إلى اليوم. والتي ال زالت 
كما تبين من خالل البحث السعي الدؤوب لحكومة طهران إلى نشر 
الفكر الخميني بالترغيب والترهيب من خالل سفارتها وملحقيتها الثقافية في 

 بالد اليمن، وقد نجحت في ذلك إلى حٍد "ما". 
كما تبين أثر التفرق واالختالف على األمة الواحدة، فأهل اليمن عندما 

ختلفوا وتفرقوا تمكن منهم األعداء الذين كانوا يعيشون بين أظهرهم كالحوثي، ا
فإنه عندما كان أهل اليمن مجتمعين وكلمتهم واحدة كان هذا العدو خاسئًا 

 حسيرًا، لكن عندما تفرقوا صار يصول ويجول في عرض البالد وطولها.
 والذي يجب أن يعرف أن الحركة الحوثية حركة إقصائية دموية
كالخمينية، وبالتالي ال يمكن الحوار أو التصالح معها، فمذهبهم وسيرتهم 
مبنية على الكذب ونقض العهود والغدر وقد عرف ذلك أهل اليمن وغيرهم، 



 

 
592 

فالبد من تطهير اليمن كاملة من الرجس الحوثي اإليراني إذا أراد اليمنيون أن 
 يعيشوا بأمن وسالم. 

داء اإلسالم والمسلمين يسلكون كافة كما اتضح في ثنايا البحث أن أع
السبل والمناهج لنشر باطلهم واستخدام كافة الوسائل، ورأينا كيف بدأ الحوثية 
بالتسلل إلى المجتمع من خالل التربية والتعليم في "اتحاد الشباب" ثم من 
خالل األحزاب السياسية كـ"حزب الحق" ثم "الشباب المؤمن"، ثم كشروا عن 

ا عن قدراتهم القتالية وميليشياتهم المسلحة التي تفتك بالشعب أنيابهم وكشفو 
اليمني وتقتله، وتنشر الموت والخراب إرضاءًا للخمينية المتعطشة لدماء 

 المسلمين وتدمير بلدانهم. 
ومهما يكن من أمر فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام 

 وكيل. الساعة، واهلل غالب على أمره، وحسبنا اهلل ونعم ال
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 المالحق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيان علماء الزيديه وتبرئة المذهب الزيدي من معتقدات حركة الشباب المؤمن 
 الحوثيين

 )هذا بالغ للناس ولينذروا به(
إلى كافة أبناء المذهب الزيدي وغيرهم من أبناء األمة األسالمية وفقنا اهلل 

 واياكم 
ذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه  ألمر اهلل في قولة جل جالله )وا 

للناس وال تكتمونه ( ولقوله تعالى )إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم 

يم انا " الالعنون ( ولقوله )ص( " من انتهر صاحب بدعة م  اهلل قلبه أمنا وا 
ولقوله )ص( " إذا ظهرت البدا ولم يظهر العالم علمه ، فعليه لعنة اهلل 

 والمالئكة والناس أجمعين "
حسين بدر الدين  ولما ظهر في المالزم التي يقوم بنشرها وتوزيعها

وأتباعه التي يصرح فيها بالتحذير من قراءة كتب أئمة العثره ، وكتب  الحوثي
وجه الخصوص كتب أصول الدين وأصول الفقه علماء األمة عموما ، وعلى 

ليكم بعض نصوصه من ذلك :  وا 
ما ذكره في ملزمة تسمى " معرفة اهلل ووعده ووعيده " الدرس الخامس  -1

السطر العاشر ، قال في سياق كالمه له : " ثم وجدنا أنفسنا  27عشر ص 
ذا هي ضالل كليا ، ذا بنا كنا نقطع أيامنا مع كتب وا  من أولها  في األخير وا 

ذا هي وراء كل ضالل نحن عليه  إلى آخرها ، ككتب أصول الفقه بقواعده ، وا 
، وراء قعود الزيدية ، وراء ضرب الزيدية ، وراء هذه الروحية المتدنية لدى 
الزيدية ، التي تختلف اختالفا كليا عما كان عليه السابقون من أهل البيت 
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فيها ، وهي هي من نحملها الى وشيعتهم ، وهي التي نسهر ونراجع الدروس 
 المساجد وما أبعدها عن واقع المساجد .. الخ كالمه".

السطر  16ما ذكره في ملزمة تسمى مسؤولية طالب العلوم الدينية ص -2
الثامن عشر، قال فيها " أنا أشعر من خالل تأملي للقرآن الكريم ومن خالل 

الزيدية تعيش حالة من الذلة تأملي للواقع ـ وقد أكون مخطئا عند الكثير ـ أن 
أسوء من التي ضربت على بني اسرائيل، علماؤنا وطالب علمنا ومجتمعنا كله، 
تعيش حالة من الذلة أسوء من التي ضربت على بني اسرائيل .... الخ كالمه 

السطر الثاني عشر : "أنا شخصيا أعتقد أن  17"وقال في نفس الملزمة ، ص
ن كتاب اهلل، وأبعدنا عن دين اهلل ، وعن النظرة من أسوء ما ضربنا وأبعدنا ع

الصحيحة للحياة والدين ، وابعدنا عن اهلل سبحانه وتعالى هو علم أصول الفقه 
ن علم الكالم  ، بصراحة أقولها: إن فن أصول الفقة هو من أسوء الفنون، وا 
الذي جاء به المعتزلة هو من أسوء األسباب التي أدت بنا إلى هذا الواقع 

 سيئ أبعدتنا عن اهلل، أبعدتنا عن رسوله، عن أنبيائه .. الخ".ال
وغير ذلك من األقوال التي تصرح بتضليل أئمة أهل البيت من لدن أمير 
لى عصرنا هذا، والتي  المؤمنين علي عليه السالم ومرورا بأئمة أهل البيت ، وا 

، وفيما بتهجم فيها على علماء االسالم عموما، وعلى علماء الزيدية خصوصا 
يذكره من األقوال المبطنة من الضالالت التي تنافي اآليات القرآنية الواردة 
بالثناء على أهل البيت المطهرين ، وتنافي حديث المثقلين المتواتر. وحديث 
"ال تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين"، فمن أثناء عليه اهلل ورسوله ال 

جماا األمة.يكون ضاال ، بل الضال من خالف اهلل و   رسوله وا 
فبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية أسماؤهم ، التحذير من ضالالت 
المذكور وأتباعه، وعدم اإلغترار بأقواله وأفعاله التي ال تمت إلى أهالي البيت 
لى المذهب الزيدي بصلة، وأنه ال يجوز اإلصغاء الى تلك البدا والضالالت  وا 
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 الرضا بها، ) ومن يتولهم منكم فإنه منهم( وهذا براءة وال التأييد لها، وال
 للذمة، وتخلص أمام اهلل من واجب التبليغ،، واهلل الموفق:

 أحمد الشامي   حمود عباس المؤيد
 صالح بن احمد فليته   محمد محمد المنصور

 إسماعيل عبدالكريم شرف الدين    حسن محمد زيد
 حسن أحمد أبو علي   محمد علي العجري
 محمد حسن عبداهلل الهادي   محمد حسن الحمزي
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 فهرس المصادر والمراجع

الحوثية في اليمن )األطماا المذهبية في ظل التحوالت الدوليـة( لمجموعـة  -1
 من الباحثين، مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث. 

م ، دار األمــل، 2005الحــرب فــي صــعدة عبــداهلل الصــنعاني، ط ، األولــى  -2
 قاهرة. ال

ــي  -3 ــات الشــيعية ف ــيمن وموقــع األقلي ــي ال الزهــر والحجــر )التمــرد الشــيعي ف
م، مركــز نشــوان 2007الســيناريو الجديــد(، عــادل األحمــدي، ط، الثانيــة، 

 الحميري للدراسات والنشر، صنعاء.
 م، دار اآلفاق، صنعاء. 2007التشيع في صعدة عبدالرحمن مجاهد، ط،  -4
ـــ -5 ـــيمن، بواب ـــي ال ـــالد الحـــرمين،  د. حركـــة الحـــوثيين ف ـــى ب ة الصـــفويين إل

 هـ. 1439عبدالعزيز الغامدي، ط، األولى، 
أضـواء علـى حقيقــة الفكـر الحــوثي  وعبدالحميـد أحمــد مرشـد، ط، األولــى،  -6

 هـ، دار النبأ، صنعاء.1433
م، دار 2007التشيع في صعدة، دراسة ميدانية، عبدالرحمن المجاهد، ط،  -7

 اآلفاق للنشر، صنعاء.
وثية، النشأة والتوسع والعالقات مع إيران، لسلطان الذيب، على الحركة الح -8

 موقع شبكة الدفاا عن السنة على اإلنترنت. 
هــــ، دار 1433النصــرة اليمانيـــة  محمــد بـــن عبــداهلل اإلمـــام، ط، الثالثــة،  -9

 الحديث، مصر. 
م، دار 1977( لعبــدالقاهر البغــدادي، ط، الثانيــة، 25الفــرق بــين الفــرق ) -10

 دة، بيروت. اآلفاق الجدي
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اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، للــرازي تحقيــق: علــي النشــار، دار  -11
 الكتب العلمية، بيروت. 

مقــــاالت اإلســــالميين، ل شــــعري،  تحقيــــق محــــي الــــدين عبدالحميــــد، ط،  -12
 هـ، المكتبة العصرية، بيروت. 1411

 هـ، دار ابن حزم، بيروت. 1426الملل والنحل، للشهرستاني،  -13

 نهاية البن كثير، طبعة دار المعارف، بيروت. البداية وال -14
 هـ نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. 1405سير أعالم النبالء، للذهبي،  -15
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